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1. Wpro wa dze nie
Pu bli ka cja prze zna czo na jest dla pra co daw ców (użyt kow ni ków ma szyn) i in nych osób od -

po wie dzial nych za bez pie czeń stwo ma szyn. In for ma cje tu za war te po win ny uła twić pra co -
daw cy re ali za cję obo wiąz ku za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy
przy sto so wa niu ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych.

W bro szu rze przed sta wio no eu ro pej ską kon cep cję za pew nie nia bez pie czeń stwa użyt ko -
wa nia ma szyn, któ ra zna la zła od zwier cie dle nie w pol skim pra wo daw stwie. Wy mie nio no obo -
wiąz ki pra co daw cy zwią za ne z wy po sa ża niem sta no wisk pra cy w no we ma szy ny oraz obo -
wiąz ki zwią za ne z wła ści wą eks plo ata cją użyt ko wa ne go sprzę tu ro bo cze go. Opi sa no mi ni mal ne
wy ma ga nia tech nicz ne wraz z przy kła da mi dzia łań do sto so waw czych. Wska za no na istot ną
ro lę norm zhar mo ni zo wa nych w pro ce sie kształ to wa nia bez pie czeń stwa użyt ko wa nia ma -
szyn. Za war to ta kże wska zów ki po zwa la ją ce okre ślić czy prze pro wa dzo na przez użyt kow ni ka
ma szy ny mo der ni za cja by ła na ty le głę bo ka, że ma szy na mu si być za kwa li fi ko wa na ja ko no -
wa. Przed sta wio no też mo żli we do za sto so wa nia środ ki tech nicz ne chro nią ce przed za gro że -
nia mi me cha nicz ny mi.

Stan praw ny na 1 stycznia 2012 r.



2.1. Podział maszyn na nowe i stare

W 1986 r. dwa na ście kra jów eu ro pej skich pod pi sa -
ło Jed no li ty Akt Eu ro pej ski, wpro wa dza ją cy do Trak ta -
tu Rzym skie go (usta na wia ją ce go EWG) no we ar ty ku ły:
100a i 118a. Ar ty ku ły te wy zna czy ły dwa przy szłe kie -
run ki dzia łań Wspól no ty Eu ro pej skiej, tj. za pew nie nie
swo bod ne go prze pły wu to wa rów mię dzy kra ja mi Wspól -
no ty oraz ochro nę zdro wia oby wa te li, za rów no w ży ciu
pry wat nym, jak i za wo do wym. W ro ku 1992 wy mie nio -
ne ar ty ku ły zo sta ły za stą pio ne od po wied nio ar ty ku ła -
mi 95 i 137 Trak ta tu Am ster dam skie go (Trak ta tu usta -
na wia ją ce go Wspól no tę Eu ro pej ską), a w 2007 ro ku
ar ty ku ła mi 114 i 153 Trak ta tu Li zboń skie go (Trak ta tu
o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej).

Kon cep cja bez pie czeń stwa ma szyn w Unii Eu -
ro pej skiej za sad ni czo po le ga na usta no wie niu
dwóch fi la rów bez pie czeń stwa: dla ma szyn po raz

pierw szy wpro wa dza nych na ry nek Unii Eu ro pej -
skiej tzw. ma szyn no wych i ma szyn już użyt ko wa -
nych, tzw. ma szyn sta rych. Kon cep cja ta opie ra się
na wza jem nym współ dzia ła niu pro jek tan tów i pro du -
cen tów ma szyn z ich użyt kow ni ka mi.

Kon struk cja ma szyn no wych po win na za pew niać
bez pie czeń stwo na wy so kim, okre ślo nym po zio mie,
na to miast ma szy ny sta re po win ny być do sto so wa ne
i utrzy my wa ne na po zio mie mi ni mal nym (ni ższym niż
w przy pad ku ma szyn no wych), po zwa la ją cym za pew -
nić bez pie czeń stwo użyt ko wa nia.

2.1. A. Ma szy ny no we

Wspo mnia ny art. 95 Trak ta tu Am ster dam skie go
(obec nie art. 114 Trak ta tu Li zboń skie go) był pod sta wą
do wy da nia tzw. dy rek tyw no we go po dej ścia, har mo ni -
zu ją cych prze pi sy tech nicz ne w Eu ro pie i usta la ją cych
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2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa
użytkowania maszyn

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA 
PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU MASZYN 

WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ

art. 114 Traktatu Lizbońskiego 
dawny art. 95 (TA) i art.100a (TR)
swobodny przepływ towarów

art. 153 Traktatu Lizbońskiego 
dawny art. 137 (TA) i art.118a (TR)

ochrona zdrowia obywateli 

dyrektywy

Ekonomiczne 
WYMAGANIA ZASADNICZE 

maszyny „nowe”
DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE

(dawna 98/37 i 89/392)  
producent 

(dostawca, importer)

Społeczne
WYMAGANIA MINIMALNE 

użytkowany sprzęt roboczy 
DYREKTYWA NARZĘDZIOWA 2009/104/WE

(dawna 89/655 + 95/63+2001/45)
pracodawca 

(użytkownik maszyn)

Rys. 1. Koncepcja bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej



okre ślo ny po ziom wy ma gań dla no wo pro du ko wa nych
wy ro bów. Wśród tych dy rek tyw, zwa nych dy rek ty wa mi
eko no micz ny mi zna la zła się dy rek ty wa do ty czą ca ma -
szyn, po pu lar nie okre śla na „dy rek ty wą ma szy no wą”.
Dy rek ty wa ma szy no wa skie ro wa na jest do wszyst kich
pod mio tów wpro wa dza ją cych ma szy ny na ry nek eu ro -
pej ski, tj. do pro du cen tów i dys try bu to rów, w tym im -
por te rów. Do ty czy ona wszyst kich ma szyn po raz pierw -
szy wpro wa dza nych na ry nek Wspól no ty, czy li
wszyst kich no wych ma szyn wy pro du ko wa nych w kra -
jach unij nych, se ryj nie, jak też jed nost ko wo, rów nież
wy two rzo nych na wła sny uży tek (tzw. sa mo ró bek). Do -
ty czy też wszyst kich ma szyn, w tym uży wa nych, im -
por to wa nych spo za gra nic Unii, z tzw. kra jów trze cich.
W dy rek ty wie okre ślo no wy ma ga nia tech nicz ne, któ re
na zy wa ją się wy ma ga nia mi za sad ni czy mi oraz pro ce -
du rę do ko ny wa nia oce ny zgod no ści ma szyn z wy ma -
ga nia mi za sad ni czy mi.

2.1. B. Ma szy ny uży wa ne

Dy rek ty wy wy da ne na pod sta wie art. 137 Trak ta tu
Am ster dam skie go (obec nie art. 153 Trak ta tu Li zboń -
skie go), to tzw. dy rek ty wy spo łecz ne, do ty czą ce ochro -
ny zdro wia i po pra wy wa run ków pra cy. Wśród dy rek -
tyw spo łecz nych klu czo we miej sce zaj mu je tzw.
dy rek ty wa na rzę dzio wa do ty czą ca sze ro ko ro zu mia ne -
go sprzę tu ro bo cze go, do któ re go za li cza my ma szy ny
i in ne urzą dze nia tech nicz ne, na rzę dzia, in sta la cje oraz
sprzęt do tym cza so wej pra cy na wy so ko ści. Głów nym
ad re sa tem dy rek ty wy są użyt kow ni cy wy mie nio ne go
sprzę tu, czy li pra co daw cy. W dy rek ty wie na rzę dzio wej
okre ślo no naj ni ższe do pusz czal ne wy ma ga nia tech -
nicz ne, tzw. wy ma ga nia mi ni mal ne w od nie sie niu
do użyt ko wa ne go (sta re go) sprzę tu ro bo cze go, a ta -
kże okre ślo no wy ma ga nia zwią za ne z bez pie czeń stwem
użyt ko wa nia za rów no no we go, jak i sta re go sprzę tu.

Na le ży pod kre ślić, że mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz -
ne mo gą do ty czyć ta kże no we go sprzę tu ro bo cze go
nie ob ję te go po sta no wie nia mi dy rek ty wy ma szy no wej
i in nych dy rek tyw no we go po dej ścia (dy rek tyw eko no -
micz nych), np. pro ste na rzę dzia ręcz ne, dra bi na itp.

2.2 Pol skie pra wo daw stwo do ty czą ce
ma szyn

Eu ro pej ska kon cep cja bez pie czeń stwa do ty czą ca
wpro wa dza nia na ry nek no wych ma szyn jak i do ty -
czą ca ob sza ru eks plo ata cji ma szyn zo sta ła w peł ni
uwzględ nio na w pol skim pra wo daw stwie.

Po sta no wie nia dy rek ty wy ma szy no wej zo sta ły wdro -
żo ne do pol skie go pra wa: usta wą z dnia 30 sierp -
nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z póź niej szy mi zmia na mi) i roz po rzą -
dze niem Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 10 kwiet nia 2003 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń stwa 
(Dz. U. Nr 91, poz. 858). Roz po rzą dze nie to zo sta ło
z dniem 1 stycz nia 2006 r. za stą pio ne roz po rzą dze niem
Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 20 grud nia 2005 r. w spra -
wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn i ele men tów
bez pie czeń stwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170). Na dzień
dzi siej szy, od 29 grud nia 2009 r. obo wią zu ją po sta -
no wie nia roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

Wy ma ga nia za sad ni cze okre ślo ne w po wy ższych
prze pi sach ma ją w Pol sce za sto so wa nie od dnia przy -
stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, czy li od dnia
1 ma ja 2004 ro ku. Ka żda ma szy na po raz pierw szy
wpro wa dzo na do ob ro tu (lub od da na do użyt ku) na te -
re nie Rze czy po spo li tej Pol skiej po 1 ma ja 2004 r. po -
win na speł niać wy ma ga nia za sad ni cze. W Pol sce pro -
du cen ci ma szyn są zo bli go wa ni do ko rzy sta nia z tek stu
pol skie go roz po rzą dze nia, na to miast w przy pad ku
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Hi sto ria dy rek ty wy ma szy no wej

– 1989 r. opu bli ko wa nie pierw sze go tek stu dy rek -
ty wy pod nr. 392 (dy rek ty wa 89/392),
– 1995 r. obo wią zek za sto so wa nia dy rek ty wy we
wszyst kich kra jach należących do Unii Eu ro pej -
skiej,
– 1998 r. ze bra nie wszyst kich zmian i sca le nie ich
w ca łość pod nr. 37 (dy rek ty wa 98/37),
– 2006 r. opu bli ko wa nie tek stu no wej dy rek ty wy
ma szy no wej pod nr. 42 (dy rek ty wa 2006/42),
– 2008 r. przy ję cie i prze nie sie nie po sta no wień dy -
rek ty wy do pra wa po szcze gól nych państw człon -
kow skich,
– 29 grud nia 2009 r. obo wią zek sto so wa nia po sta -
no wień dy rek ty wy 2006/42.

Hi sto ria dy rek ty wy na rzę dzio wej

– 1989 r. opu bli ko wa nie pierw sze go tek stu dy rek -
ty wy pod nu me rem 655 (dy rek ty wa 89/655),
– 1995 r. uwzględ nie nie w dy rek ty wie wy ma gań do -
ty czą cych ma szyn i urzą dzeń mo bil nych z na pę -
dem lub bez i urzą dzeń do pod no sze nia ła dun ków
(dy rek ty wa 95/63/WE),
– 1996 r. obo wią zek wdro że nia po sta no wień dy rek -
ty wy we wszyst kich kra jach należących do Unii Eu -
ro pej skiej,
– 2001 r. roz sze rze nie za kre su dy rek ty wy o sprzęt
do tym cza so wej pra cy na wy so ko ści (dy rek ty -
wa 2001/45),
– 2009 r. ze bra nie wszyst kich zmian i sca le nie ich
w jed ną ca łość pod nr 104 (dy rek ty wa 2009/104).



współ pra cy z za gra ni cą wy ko rzy stu ją tekst dy rek ty wy
ma szy no wej. Na le ży tu zwró cić uwa gę, że nu me ra cja
po szcze gól nych ar ty ku łów i za łącz ni ków dy rek ty wy
ma szy no wej nie od po wia da nu me ra cji pa ra gra fów i za -
łącz ni ków roz po rzą dze nia w spra wie za sad ni czych wy -
ma gań dla ma szyn.

Dy rek ty wa na rzę dzio wa (89/655/EWG oraz 95/
63/WE) zo sta ła wpro wa dzo na do pol skie go pra wo -
daw stwa roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni -
ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596), któ re
za czę ło obo wią zy wać już od 1 stycz nia 2003 r. Po sta -
no wie nia po wy ższe go roz po rzą dze nia zo sta ły roz sze -
rzo ne o wy ma ga nia do ty czą ce sprzę tu do tym cza so -
wej pra cy na wy so ko ści. Zo sta ło to do ko na ne
roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 30 wrze śnia 2003 r. (Dz. U. Nr 178
poz. 1745) wdra ża ją cym do pra wa pol skie go dy rek ty -
wę 2001/45/WE. Po wy ższa zmia na we szła w ży cie
z dniem przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Obo -
wią zu ją ca od 23 paź dzier ni ka 2009 r. dy rek ty wa na -
rzę dzio wa 2009/104/WE sca li ła wszyst kie do tych cza -
so we zmia ny, ale nie zo bo wią za ła państw człon-
kow skich do zmia ny ist nie ją ce go pra wa kra jo we go,
wdra ża ją ce go dy rek ty wy 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001
/45/WE. Z ko lei zmia ny wy ni ka ją ce z dy rek ty wy 2007

/30/WE po win ny być wdro żo ne do pra wa kra jo we go
do dnia 31 grud nia 2012 r.

Re asu mu jąc, na dzień dzi siej szy, obo wią zu ją po -
sta no wie nia roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez
pra cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Po wy -
ższe roz po rzą dze nie okre śla za sa dy użyt ko wa nia i kon -
tro li wszyst kich ma szyn, nie za le żnie od da ty wpro wa -
dze nia ich do ob ro tu (da ty pro duk cji). Po nad to
w roz po rzą dze niu w roz dzia le 3 okre ślo no mi ni mal ne
wy ma ga nia tech nicz ne, któ re mu szą być speł nio ne
przez wszyst kie ma szy ny wpro wa dzo ne do ob ro tu (wy -
pro du ko wa ne) przed 1 ma ja 2004 r. Wy zna czo ny
w prze pi sie ter min na do sto so wa nie użyt ko wa ne go
par ku ma szy no we go do po wy ższych wy ma gań mi nął
już 1 stycz nia 2006 r.

W Pol sce po za prze pi sa mi re gu lu ją cy mi wy ma ga -
nia tech nicz ne dla ma szyn no wych (wy ma ga nia za -
sad ni cze) i wy ma ga nia tech nicz ne dla ma szyn sta rych
(wy ma ga nia mi ni mal ne) obo wią zu je roz po rzą dze nie
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z póź niej szy mi zmia na mi), któ re w roz -
dzia le 3 Dzia łu IV okre śla wy ma ga nia dla wszyst kich
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Rys. 2. Wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy maszynowej i narzędziowej

Po ziom 
wy ma gań 
bez pie czeń stwa

Poziom
wyjściowy

2002
ustanowienie
rozporządzeń

1.01.2003
1.05.2004

obowiązywanie

1.01.2006 dzień dzisiejszy

czas

7.11.2008
opublikowanie 

okres dostosowawczy

maszyny stare wymagania minimalne
(2009/104/WE, 89/655/EWG)

29.12.2009
obowiązywanie

wymagania zasadnicze 
(98/37/WE, 89/392/EWG)

maszyny nowe
wymagania zasadnicze

(2006/42/WE)

maszyny wszystkie 
rozdz.3 dział IV ogólnych przepisów bhp z 1997 r. 



ma szyn, na rzę dzi i in nych urzą dzeń tech nicz nych, nie -
za le żnie od ich da ty wpro wa dze nia do ob ro tu (da ty
pro duk cji).

Po nad to na le ży pa mię tać, że w przy pad ku pew -
nych ga łę zi pra cy lub ro dza jów prac zwią za nych z użyt -
ko wa niem ma szyn wła ści wi mi ni stro wie zo sta li upo -
wa żnie ni do okre śle nia sto sow nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Po ni żej po da no kil -
ka przy kła dów roz po rzą dzeń Mi ni stra Go spo dar ki:

● z 17 wrze śnia 1999 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy urzą dze niach i in sta la cjach ener -
ge tycz nych (Dz. U. nr 80, poz. 912),

● z 14 kwiet nia 2000 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ob słu dze ob ra bia rek do drew na
(Dz. U. nr 36, poz. 409),

● z 20 wrze śnia 2001 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn i in nych
urzą dzeń tech nicz nych do ro bót ziem nych, bu dow la -
nych i dro go wych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),

● z 10 ma ja 2002 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy użyt ko wa niu wóz ków jez dnio wych z na -
pę dem sil ni ko wym (Dz. U. nr 70, poz. 650 z późn. zm.),

● z dnia 7 czerw ca 2002 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy prze twór stwie two rzyw
sztucz nych (Dz. U. 2002.81.735).

2.3 Stra te gia zmniej sza nia ry zy ka
zwią za ne go z użyt ko wa niem ma szyn

Za rzą dza nie bez pie czeń stwem ma szyn spro wa dza
się do zmniej sze nia wy stę pu ją ce go ry zy ka do po zio -
mu ry zy ka to le ro wa ne go po przez dzia ła nia pro du cen -
tów (pro jek tan tów) oraz pra co daw ców (użyt kow ni ków
ma szyn), patrz rys. 3.

Pro du cent ma szy ny jest zo bo wią za ny do sto so wa -
nia tzw. „tria dy bez pie czeń stwa”, w na stę pu ją cej ko -
lej no ści:

1. Bu do wa ma szy ny we wnętrz nie bez piecz nej,
2. Za sto so wa nie od po wied nich tech nicz nych środ -

ków ochron nych,
3. In for mo wa nie użyt kow ni ka o po zo sta łym ry zy ku

reszt ko wym.
Na pra co daw cy spo czy wa na to miast obo wią zek

zmniej sze nia ry zy ka po przez za pew nie nie i sto so wa nie:
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Dyrektywa 
2006/42/WE

rozporządzenie
MG z 21.10.2008.

(Dz.U. 199 poz.1228)

Wymagania zasadnicze

Dyrektywa
2009/104/WE 

rozporządzenie
MG z 30.10.2002.

(Dz.U. 191 poz.1596 
z późn. zm. )

Wymagania minimalne
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Ocena ryzyka

Ocena i nadzorowanie ryzyka

Konstrukcja wewnętrznie bezpieczna

Techniczne środki ochronne podstawowe 
i uzupełniające 

Informacje dla użytkownika na maszynie 
i w instrukcji obsługi

pracodawca
● Środki organizacyjne:
- procedury bezpiecznej pracy
- nadzór i motywowanie
- utrzymanie ruchu
● Dodatkowe środki ochronne
● Środki ochrony indywidualnej
● Szkolenia  i informowanie o
zagrożeniach 

operator
● Przestrzeganie procedur
● Stosowanie środków ochronnych
● Informowanie nadzoru 

Ryzyko pierwotne

Ryzyko
resztkowe po
zastosowaniu
środków przez

producenta

Ryzyko
finalne

akceptowalne 

Ryzyko
resztkowe po
zastosowaniu
środków przez
pracodawcę 

Rys. 3. Proces ograniczania ryzyka przez producenta i pracodawcę



● wła ści wej or ga ni za cji i za rzą dza nia pro ce sem
pra cy,

● do dat ko wych tech nicz nych środ ków ochron -
nych,

● środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
● szko le nia ope ra to rów ma szyn.

2.3.1. Kon struk cja we wnętrz nie bez -
piecz na

Bu do wa ma szy ny o kon struk cji cał ko wi cie bez -
piecz nej jest pra wie nie osią gal na, ale po przez sto so -
wa nie na eta pie pro jek to wa nia spraw dzo nych roz wią -
zań kon struk cyj nych mo żna wy eli mi no wać część
istot nych za gro żeń. Przy kła da mi ta kich roz wią zań mo -
gą być:

● eli mi no wa nie ostrych kra wę dzi i wy sta ją cych ele -
men tów,

● za sto so wa nie gład kich wal co wych po wierzch ni
ele men tów ob ro to wych unie mo żli wia ją cych za cze pie -
nie i wkrę ce nie cia ła czło wie ka,

● usy tu owa nie ele men tów stwa rza ją cych za gro -
że nie po za za się giem koń czyn,

● wza jem ne usy tu owa nie ele men tów ma szyn eli -
mi nu ją ce za gro że nie zgnie ce niem lub ob cię ciem po -
przez za pew nie nie wła ści we go od stę pu po mię dzy ele -
men ta mi ru cho my mi,

● li kwi da cja tzw. pu ła pek, np. mię dzy ele men ta mi
ob ra ca ją cy mi się w prze ciw nych kie run kach,

● zmniej sze nie sił wy wie ra nych przez ele men ty
ma szy ny (sa mo czyn nie za my ka ne osło ny, ze spo ły mo -
co wa nia) do war to ści nie szko dli wych dla czło wie ka,

● ogra ni cze nie ener gii ki ne tycz nej ele men tów ru -
cho mych po przez zmniej sze nie ich pręd ko ści lub ma sy.

2.3.2. Tech nicz ne środ ki ochron ne

Tech nicz ne środ ki ochron ne to przede wszyst kim
osło ny i in ne urzą dze nia ochron ne. Sto so wa ne są
w przy pad kach gdy kon struk cja ma szy ny nie wy eli mi -
no wa ła za gro żeń Iub nie zmniej szy ła do sta tecz nie ry -
zy ka. Za da niem tech nicz nych środ ków bez pie czeń -
stwa jest:

● unie mo żli wie nie do stę pu do stref nie bez piecz -
nych w trak cie trwa nia za gro że nia (np. ru chu ele men -
tów ma szy ny),

● unie mo żli wie nie ru chu ma szy ny pod czas prze -
by wa nia człowieka w stre fie za gro że nia.

Tech nicz ne środ ki ochro ny przed za gro że nia mi me -
cha nicz ny mi zo sta ły opi sa ne w roz dzia le 7.

2.3.3. In for ma cje dla użyt kow ni ka

In for ma cje dla użyt kow ni ka nie mo gą kom pen so -
wać nie do stat ków kon struk cyj nych ma szy ny. Użyt kow -

nik ma szy ny po wi nien otrzy mać peł ną in for ma cję
o prze zna cze niu i pra wi dło wym użyt ko wa niu ma szy -
ny oraz o za gro że niach, któ rych nie wy eli mi no wa no
przez kon struk cję i za sto so wa nie urzą dzeń ochron -
nych. Użyt kow ni ka na le ży ostrzec przed skut ka mi użyt -
ko wa nia ma szy ny nie zgod nie z prze zna cze niem. In -
for ma cje i ostrze że nia po win ny być umiesz cza ne
na ma szy nie, opa ko wa niu oraz w in struk cji ob słu gi.

In for ma cje (ko mu ni ka to ry) sto so wa ne na ma szy -
nie mo gą przyj mo wać for mę aku stycz nych i/lub świetl -
nych sy gna łów ostrze gaw czych oraz sta łych zna ków
i/lub na pi sów. Ja ko in for ma cje sta łe uży wa ne są:

● znor ma li zo wa ne zna ki bez pie czeń stwa (ostrze -
gaw cze, za ka zu, na ka zu i in for ma cyj ne), 

● in ne zro zu mia łe dla użyt kow ni ka sym bo le (pik -
to gra my),

● na pi sy ostrze gaw cze lub wska zów ki do ty czą ce
po stę po wa nia.

Istot ne in for ma cje  związane z bez pie czeń stwem pra -
cy, obej mu ją ce wszyst kie fa zy ży cia ma szy ny, po win ny
być za war te w in struk cji prze zna czo nej dla użyt kow ni -
ka, czy li in struk cji ob słu gi ma szy ny. In struk cja ob słu gi
czę sto jest na zy wa nia do ku men ta cją tech nicz no -ru cho -
wą, lub w skró cie DTR -ką. Po ję cie „do ku men ta cja tech -
nicz no -ru cho wa” zo sta ło wpro wa dzo ne do ży cia uchwa -
łą Pre zy dium Rzą du nr 757 z dnia 30.10.1954 r., któ rą
uchy lo no w 1991 r. Po ję cie to jed nak tak sil nie za ko rze -
ni ło się w na szym pra wo daw stwie, że jest uży wa ne
do dnia dzi siej sze go. Przy kła dem te go jest § 51 ust. 2
roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z póź niej szy mi zmia na mi). Wy ma ga -
nia ja kie po win na speł niać in struk cja użyt ko wa nia (ob -
słu gi) ma szy ny, zo sta ły okre ślo ne w pa ra gra fach 58 i 59
roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 paź dzier -
ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla ma -
szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). W dal szej czę ści ni niej -
szej pu bli ka cji, w roz dzia le 3 (punkt 3.2.2) po da no
wy mo gi do ty czą ce in struk cji ob słu gi ma szy ny wpro wa -
dzo nej do ob ro tu po 29.12.2009 r.

2.3.4. Środ ki or ga ni za cyj ne

Środ ki or ga ni za cyj ne, czy li ina czej or ga ni za cja i za -
rzą dza nie pro ce sem pra cy, ma ją za za da nie za pew nić
wła ści we po stę po wa nie pod czas wy ko ny wa nia pra cy
z uży ciem ma szy ny. Do środ ków or ga ni za cyj nych za -
li cza my:

● pro ce du ry pra cy, któ re ogra ni cza ją ko niecz ność
do stę pu do stref nie bez piecz nych,

● sys te my ze zwo leń na wy ko ny wa nie prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych,

● utrzy ma nie ru chu po przez pla no wa nie prze glą -
dów, kon ser wa cji i re mon tów,
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● nad zór nad prze strze ga niem za sad bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przez pra cow ni ków,

● szko le nia do sko na lą ce wie dzę pra cow ni ków o za -
gro że niach i umie jęt no ści w za kre sie me tod pra cy,

● kształ to wa nie po sta wy od po wie dzial no ści za sie -
bie i współ pra cow ni ków po przez mo ty wo wa nie, wspie -
ra nie i na gra dza nie wła ści wych po staw na rzecz po -
pra wy bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy.

2.3.5. Do dat ko we środ ki ochron ne

Przez do dat ko we środ ki ochron ne ro zu mie my ta kie
tech nicz ne środ ki ochron ne, któ rych nie prze wi dział pro -
du cent (pro jek tant), a ko niecz ność ich sto so wa nia wy -
ni ka ze szcze gól nych czy spe cy ficz nych wa run ków wy -
stę pu ją cych u pra co daw cy. O ta kich wa run kach
sta no wią: miej sce in sta la cji ma szy ny, jej usy tu owa nie
wzglę dem in nych ma szyn, do stęp do ma szy ny, za si la -
nie ener gią itp. Naj czę ściej sto so wa ne do dat ko we środ -
ki ochron ne to: środ ki dy stan su ją ce, ta kie jak ogro dze -
nia, ba rie ry itp. unie mo żli wia ją ce do stęp do stref
nie bez piecz nych (ele men tów ru cho mych), ekra ny i osło -
ny za bez pie cza ją ce przed iskra mi, od pry ska mi i skut ka -
mi wrzu tu ob ra bia ne go ma te ria łu lub na rzę dzia i osło ny
za bez pie cza ją ce prze wo dy elek trycz ne, pneu ma tycz ne
i hy drau licz ne przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi.

2.3.6. Środ ki ochron y in dy wi du al nej

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej to wszel kie środ ki
prze zna czo ne do no sze nia lub trzy ma nia przez pra -
cow ni ka w ce lu je go ochro ny przed za gro że nia mi wy -
stę pu ją cy mi na sta no wi sku pra cy. Po win ny być sto so -
wa ne je dy nie w sy tu acjach, gdy nie mo żna unik nąć

za gro żeń lub wy star cza ją co ich ogra ni czyć za po mo -
cą tech nicz nych środ ków ochro ny zbio ro wej lub od -
po wied niej or ga ni za cji pra cy. W przy pad ku za gro żeń
me cha nicz nych mo gą być sto so wa ne na stę pu ją ce
ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej:

● odzież ochron na,
● rę ka wi ce ochron ne,
● obu wie ochron ne,
● heł my ochron ne,
● środ ki ochro ny twa rzy i oczu,
● sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści.

Przy do bo rze środ ków ochro ny in dy wi du al nej na -
le ży brać pod uwa gę wszyst kie wy stę pu ją ce na sta -
no wi sku za gro że nia, gdyż wy stę po wa nie nie któ rych
za gro żeń mo że wy klu czać mo żli wość sto so wa nia da -
ne go środ ka, np. je że li ist nie je ry zy ko po chwy ce nia,
wkrę ce nia lub wcią gnię cia nie po win no się sto so wać
rę ka wic ochron nych.

2.3.7. Szko le nia

Pra cow nik po wi nien otrzy mać od pra co daw cy in -
for ma cje na te mat wła ści wych pro ce dur BHP, za sad
bez pie czeń stwa pra cy, wy stę pu ją cych na sta no wi sku
pra cy za gro żeń i ry zy ka za wo do we go oraz za sad
ochro ny przed za gro że nia mi. In for ma cje te prze ka zy -
wa ne są pod czas szko leń w dzie dzi nie BHP: wstęp -
nych (in struk taż ogól ny i sta no wi sko wy), okre so wych
oraz tzw. spe cja li stycz nych. Wy ma ga nia praw ne do ty -
czą ce szko leń bhp zo sta ły okre ślo ne w roz po rzą dze -
niu Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27.07.2004 r.
w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm).
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3.1. Obo wiąz ki pra co daw cy zwią za ne
z no wy mi ma szy na mi

De fi ni cja ma szy ny w dy rek ty wie ma szy no wej jest
bar dzo roz bu do wa na i zło żo na. W uprosz cze niu mo -
żna po wie dzieć, że ma szy na to ze spół skła da ją cy się
ze sprzę żo nych czę ści lub ele men tów, z któ rych przy -
naj mniej jed na jest ru cho ma, po łą czo nych w ca łość
ma ją cą kon kret ne za sto so wa nie. W ma szy nie źró dłem
mo cy nie mo gą być mię śnie ludz kie lub zwie rzę ce,
wy jąt kiem jest ze spół prze zna czo ny do pod no sze nia.
Z ko lei ma szy na nie ukoń czo na to ma szy na, któ ra nie
mo że być sa mo dziel nie sto so wa na. Je dy nym prze -
zna cze niem ma szy ny nie ukoń czo nej jest włą cze nie jej
lub po łą cze nie z in ną ma szy ną lub ma szy ną nie ukoń -
czo ną.

W Pol sce pod po ję ciem „ma szy ny no wej” na le ży
ro zu mieć ka żdą ma szy nę, któ ra po raz pierw szy zo sta -
ła wpro wa dzo na do ob ro tu lub od da na do użyt ku na te -
re nie wspól no ty eu ro pej skiej po dniu 1 ma ja 2004 r.
Istot na jest tu dla ma szyn wy pro du ko wa nych we
wspól no cie da ta pro duk cji, a dla ma szyn po cho dzą -
cych z kra jów trze cich da ta im por tu. Ma szy na no wa
po win na speł niać wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod -
no ści, czy li ina czej mó wiąc wy ma ga nia za sad ni cze.
Ma szy ny wpro wa dzo ne do ob ro tu lub od da ne do użyt -
ku po 29.12.2009 r. po win ny speł niać wy ma ga nia okre -
ślo ne w dy rek ty wie 2006/42/WE i ro dzi mym ak cie
praw nym – roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Ma -
szy na mo że też być ob ję ta re gu la cja mi in nych dy rek -
tyw no we go po dej ścia, np. dy rek ty wą ni sko na pię cio -
wą (LVD), ci śnie nio wą (PED), czy też dy rek ty wą
do ty czą cą emi sji ha ła su przez urzą dze nia uży wa ne
na ze wnątrz po miesz czeń (NO ISE). W ta kim przy pad -
ku po win na ona speł niać wy ma ga nia wszyst kich prze -
pi sów (dy rek tyw), pod któ re pod le ga. Przy kła dy dy -
rek tyw no we go po dej ścia po da no w roz dzia le 3.3.

Pra co daw ca nie mo że wy po sa żyć sta no wisk pra -
cy w no we ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne,
któ re nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny
zgod no ści (wy ma gań za sad ni czych). Jest to je den
z obo wiąz ków pra co daw cy wy ni ka ją cy z art. 217
Ko dek su pra cy. Jed no cze śnie usta wo daw ca okre -

ślił, że kto wbrew obo wiąz ko wi wy po sa ża sta no wi -
ska pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz -
ne, któ re nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce -
ny zgod no ści pod le ga ka rze grzyw ny od 1 000 zł
do 30 000 zł.

Pra co daw ca przed za ku pem no wej ma szy ny po -
wi nien do ko nać jej we ry fi ka cji pod ką tem speł nie -
nia wy ma gań za sad ni czych, tj. po wi nien spraw dzić:

■ czy ma szy nę ozna ko wa no zna kiem CE oraz czy
umiesz czo no na niej da ne iden ty fi ku ją ce pro du cen ta
i ma szy nę,

■ czy do łą czo no do ma szy ny in struk cję użyt ko -
wa nia i de kla ra cję zgod no ści w ję zy ku pol skim,

■ czy opis ele men tów ste row ni czych jest w ję zy -
ku pol skim,

■ czy in for ma cje do ty czą ce bez pie czeń stwa
(ostrze że nia, za ka zy, na ka zy) są w ję zy ku pol skim.

Do ko nu jąc oglę dzin no wej ma szy ny na le ży też
zwró cić uwa gę na bez pie czeń stwo kon struk cji, w tym
unie mo żli wie nie swo bod ne go do stę pu do miejsc nie -
bez piecz nych (np. ele men tów ru cho mych zwią za nych
z prze ka zywa niem na pę du).

Pra co daw ca jest obo wią za ny sto so wać ma szy -
ny zgod nie z prze zna cze niem okre ślo nym przez
pro du cen ta w in struk cji i utrzy my wać je w na le ży -
tym sta nie tech nicz nym, przez ca ły okres użyt ko -
wa nia.

Mon taż, de mon taż i eks plo ata cja ma szyn, w tym
ich ob słu ga, po win ny od by wać się przy za cho wa niu
wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz er go -
no mii, uwzględ nia ją cych in for ma cje za war te w in struk -
cji (do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej). Te mu ce lo wi
słu żyć ma ją mię dzy in ny mi kon tro le ma szyn (wstęp -
ne, okre so we i spe cjal ne) 

Do ko ny wa nie zmian kon struk cyj nych, w tym
usu wa nie czy dez ak ty wo wa nie za sto so wa nych
urzą dzeń ochron nych jest nie do zwo lo ne.

Do ko na nie zmia ny w kon struk cji po wo du je prze -
nie sie nie od po wie dzial no ści za bez pie czeń stwo ma -
szy ny z pro du cen ta na pod miot, któ ry do ko nał zmian.
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3.2. Ozna ko wa nie i do ku men ta cja 
no wych ma szyn

Ka żda no wa ma szy na po win na po sia dać wi -
docz ne, czy tel ne i trwa łe ozna cze nie, umo żli wia -
ją ce jej iden ty fi ka cję oraz gra ficz ne po twier dze -
nie speł nie nia wy ma gań za sad ni czych (ozna cze nie
CE). Ma szy na mu si też być wy po sa żo na w in struk cję
użyt ko wa nia, któ rej jed nym ze skład ni ków jest de kla -
ra cja zgod no ści WE.

3.2.1. Ozna cze nie ma szy ny

Ozna cze nie ma szy ny po win no za wie rać co naj -
mniej:

■ ozna ko wa nie CE,
■ na zwę i ad res pro du cen ta (oraz je go upo wa -

żnio ne go przed sta wi cie la, je że li ta ki wy stę pu je),
■ okre śle nie ma szy ny (ro dzaj, na zwa, prze zna cze -

nie),
■ ozna cze nie se rii lub ty pu ma szy ny,
■ nu mer se ryj ny (je że li ta ki wy stę pu je),
■ rok bu do wy ma szy ny.

Ozna ko wa nie CE mu si być umiesz czo ne w bez po -
śred niej bli sko ści na zwy pro du cen ta lub je go upo wa -
żnio ne go przed sta wi cie la, przy za sto so wa niu tej sa -
mej tech ni ki.

3.2.2. In struk cja użyt ko wa nia ma szy ny

In struk cja użyt ko wa nia (ina czej in struk cja ob słu gi
lub DTR–ka) po win na być spo rzą dzo na w co naj mniej
jed nym ję zy ku ofi cjal nym Unii Eu ro pej skiej. Na niej
po wi nien być umiesz czo ny na pis „In struk cja ory gi nal -
na”. Je że li in struk cja nie zo sta ła spo rzą dzo na w ję zy -
ku pol skim, to po win no zo stać do star czo ne przez oso -
bę wpro wa dza ją cą (pro du cen ta, im por te ra) ma szy nę
na ob szar Pol ski tłu ma cze nie opa trzo ne na pi sem „Tłu -
ma cze nie in struk cji ory gi nal nej”. W przy pad ku ma szyn
prze zna czo nych do ogól ne go sto so wa nia, in struk cja
po win na być sfor mu ło wa na w spo sób ja sny, przej rzy -
sty i umo żli wia ją cy wszyst kim użyt kow ni kom ła twe ko -
rzy sta nie z niej.

In struk cja po win na za wie rać co naj mniej na stę pu -
ją ce in for ma cje:

1) na zwę i peł ny ad res pro du cen ta i je go upo wa -
żnio ne go przed sta wi cie la,

2) okre śle nie ma szy ny, któ re zo sta ło umiesz czo ne
na sa mej ma szy nie, z wy jąt kiem nu me ru se ryj ne go,

3) de kla ra cję zgod no ści WE lub do ku ment przed -
sta wia ją cy treść de kla ra cji zgod no ści WE, wska zu ją -
cy szcze gó ło we da ne do ty czą ce ma szy ny, nie ko niecz -
nie za wie ra ją cy nu mer se ryj ny i pod pis,

4) ogól ny opis ma szy ny,

5) ry sun ki, sche ma ty, opi sy i ob ja śnie nia nie zbęd -
ne do użyt ko wa nia, kon ser wa cji i na pra wy ma szy ny
oraz spraw dze nia pra wi dło wo ści jej dzia ła nia,

6) opis sta no wi ska lub sta no wisk pra cy, któ re mo -
gą zaj mo wać ope ra to rzy,

7) opis za sto so wa nia ma szy ny zgod ne go z prze -
zna cze niem,

8) ostrze że nia do ty czą ce nie do zwo lo nych spo so -
bów użyt ko wa nia ma szyn, któ re, jak to wy ni ka z do -
świad cze nia, mo gą mieć miej sce,

9) in struk cje mon ta żu, in sta lo wa nia i łą cze nia, za -
wie ra ją ce ry sun ki, sche ma ty i spo so by mo co wa nia
oraz okre śle nie pod wo zia lub in sta la cji, na ja kich ma -
szy na po win na być za mon to wa na,

10) do ty czą ce in sta la cji i mon ta żu, ma ją ce na ce lu
zmniej sze nie ha ła su lub drgań;

11) do ty czą ce od da nia do użyt ku i eks plo ata cji ma -
szy ny oraz, je że li jest to nie zbęd ne, in struk cje do ty -
czą ce szko le nia ope ra to rów,

12) do ty czą ce ry zy ka ist nie ją ce go mi mo za sto so -
wa nia kon struk cji bez piecz nej sa mej w so bie, środ -
ków za bez pie cza ją cych i do dat ko wych środ ków
ochron nych,

13) do ty czą ce środ ków ochron nych, ja kie mu si za -
sto so wać użyt kow nik we wła ści wych przy pad kach, łącz -
nie z do star cze niem środ ków ochro ny in dy wi du al nej,

14) pod sta wo we pa ra me try na rzę dzi, któ re mo żna
sto so wać w ma szy nie,

15) wa run ki, w ja kich ma szy na speł nia wy ma ga nia
sta tecz no ści pod czas użyt ko wa nia, trans por tu, mon -
ta żu, de mon ta żu, po sto ju, ba dań czy prze wi dy wal -
nych awa rii,

16) okre śla ją ce bez piecz ne wa run ki trans por tu,
prze no sze nia i prze cho wy wa nia, z po da niem ma sy
ma szy ny i jej po szcze gól nych czę ści, je że li ist nie je ko -
niecz ność osob ne go trans por tu,

17) spo sób po stę po wa nia w ra zie wy pad ku lub
awa rii (je że li w ma szy nie za sto so wa no funk cję blo ko -
wa nia, to na le ży po dać spo sób prze pro wa dze nia bez -
piecz ne go od blo ko wa nia urzą dze nia),

18) opis czyn no ści re gu la cyj nych i kon ser wa cyj -
nych, ja kie po wi nien wy ko ny wać użyt kow nik, oraz za -
po bie gaw cze środ ki kon ser wa cji,

19) in struk cje umo żli wia ją ce bez piecz ne prze pro -
wa dze nie re gu la cji i kon ser wa cji, w tym środ ki ochron -
ne, ja kie na le ży pod jąć w trak cie tych czyn no ści,

20) spe cy fi ka cje czę ści za mien nych, ja kie ma ją zo -
stać uży te, je że li ma ją one wpływ na zdro wie i bez pie -
czeń stwo ope ra to rów,

21) pa ra me try do ty czą ce emi sji ha ła su:
a) po ziom ci śnie nia aku stycz ne go na sta no wi skach

pra cy sko ry go wa ny cha rak te ry sty ką A, je że li prze kra -
cza on 70 dB (A); na to miast je że li po ziom ten nie prze -
kra cza 70 dB (A), to po win no być to wy raź nie za zna -
czo ne w in struk cji,
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b) szczy to wą chwi lo wą war tość ci śnie nia aku stycz -
ne go na sta no wi skach pra cy sko ry go wa ną cha rak te -
ry sty ką C, je że li prze kra cza ona 63 Pa (130 dB w sto -
sun ku do 20 μPa),

c) po ziom mo cy aku stycz nej ma szy ny sko ry go wa -
ny cha rak te ry sty ką A, je że li po ziom emi to wa ne go ci -
śnie nia aku stycz ne go na sta no wi skach pra cy sko ry -
go wa ny cha rak te ry sty ką A prze kra cza 80 dB (A),

(War to ści po wy ższych pa ra me trów do ty czą cych
emi sji hał su, po win ny być zmie rzo ne dla da nej ma -
szy ny al bo usta lo ne na pod sta wie po mia rów wy ko na -
nych dla tech nicz nie po rów ny wal nej ma szy ny).

22) do ty czą ce pro mie nio wa nia emi to wa ne go przez
ma szy nę, szcze gól nie pro mie nio wa nia nie jo ni zu ją ce -
go, któ re mo że mieć nie ko rzyst ny wpływ na ope ra to -
ra i oso by na ra żo ne, w szcze gól no ści gdy ma ją wsz -
cze pio ne ak tyw ne lub nie ak tyw ne urzą dze nia me dy-
cz ne.

3.2.3. De kla ra cja zgod no ści WE

De kla ra cja zgod no ści, po dob nie jak in struk cja, je -
że li nie zo sta ła spo rzą dzo na w ję zy ku pol skim, to po -
win na być prze tłu ma czo na. De kla ra cję wy sta wia pod -
miot wpro wa dza ją cy ma szy nę do ob ro tu lub od da ją cy
ją do użyt ko wa nia.

De kla ra cja zgod no ści WE po win na za wie rać:
1. Na zwę i peł ny ad res pro du cen ta oraz je go upo -

wa żnio ne go przed sta wi cie la (je że li ma to za sto so wa -
nie),

2. Na zwi sko i ad res oso by ma ją cej miej sce za -
miesz ka nia na te ry to rium pań stwa człon kow skie go
Unii Eu ro pej skiej, upo wa żnio nej do przy go to wa nia do -
ku men ta cji tech nicz nej,

3. Opis i da ne iden ty fi ka cyj ne ma szy ny, w tym ogól -
ne okre śle nie, funk cję, mo del, typ, nu mer se ryj ny i na -
zwę han dlo wą,

4. Oświad cze nie, o zgod no ści ma szy ny z dy rek ty -
wą ma szy no wą 2006/42/WE oraz o zgod no ści z in ny -
mi dy rek ty wa mi lub in ny mi prze pi sa mi, któ re ma szy -
na speł nia, je że li ma to za sto so wa nie,

5. Na zwę, ad res i nu mer iden ty fi ka cyj ny jed nost ki
no ty fi ko wa nej, któ ra prze pro wa dzi ła ba da nie ty pu WE
lub, któ ra za twier dzi ła sys tem peł ne go za pew nie nia
ja ko ści,(je że li ma to za sto so wa nie),

6. Od nie sie nie do za sto so wa nych norm zhar mo ni -
zo wa nych (je że li ma to za sto so wa nie);

7. Od nie sie nie do in nych za sto so wa nych norm
i spe cy fi ka cji tech nicz nych (je że li ma to za sto so wa -
nie),

8. Miej sce i da tę spo rzą dze nia de kla ra cji,
9. Imię i na zwi sko oraz pod pis oso by upo wa żnio -

nej do spo rzą dze nia de kla ra cji w imie niu pro du cen ta
lub je go upo wa żnio ne go przed sta wi cie la.

3.3. In spek cja pra cy ja ko or gan 
nad zo ru ryn ku

Pol ska, tak sa mo jak ka żdy kraj Wspól no ty, zo sta ła
zo bli go wa na do utwo rze nia sys te mu kon tro li wy ro bów
wpro wa dza nych do ob ro tu, tzw. sys te mu nad zo ru ryn -
ku. Ce lem kon tro li w ra mach nad zo ru ryn ku jest usta le -
nie, czy wy rób jest zgod ny z od po wied ni mi prze pi sa mi
w mo men cie umiesz cza nia go na ryn ku i/lub od da wa -
nia do użyt ku. Pań stwo wej In spek cji Pra cy w ra mach
nad zo ru ryn ku przy padł obo wią zek mo ni to ro wa nia ma -
szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz środ ków
ochro ny in dy wi du al nej. Kon tro lom in spek cji pod le ga ją
wy ro by, wpro wa dzo ne do ob ro tu lub od da ne do użyt -
ku od 1 ma ja 2004 r., dla któ rych wy ma ga nia okre ślo no
w na stę pu ją cych dy rek ty wach no we go po dej ścia:

■ dy rek ty wie 2006/42/WE (po przed nio dy rek ty -
wie 98/37/WE) do ty czą cej ma szyn (ozn. MD),

■ dy rek ty wie 2006/95/WE (po przed nio dy rek ty -
wie 73/23/EWG) do ty czą cej wy po sa że nia elek trycz ne -
go prze wi dzia ne go do sto so wa nia w okre ślo nych gra -
ni cach na pię cia (ozn. LVD),

■ dy rek ty wie 2009/105/WE (po przed nio dy rek ty -
wie 87/404/EWG) do ty czą cej pro stych zbior ni ków ci -
śnie nio wych (ozn. SPV),

■ dy rek ty wie 97/23/WE do ty czą cej urzą dzeń ci -
śnie nio wych i ze spo łów urzą dzeń ci śnie nio wych (ozn.
PED),

■ dyrektywie 2009/142/WE (poprzednio dyrektywie
90/396/EWG) dotyczącej urządzeń spalających paliwa
gazowe (ozn. GAD),

■ dy rek ty wie 95/16/WE do ty czą cej dźwi gów i ich
ele men tów bez pie czeń stwa, (ozn. LI FTS),

■ dy rek ty wie 94/9/WE do ty czą cej urzą dzeń i sys -
te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w prze -
strze niach za gro żo nych wy bu chem (ozn. ATEX),

■ dy rek ty wie 2000/14/WE do ty czą cej urzą dzeń
uży wa nych na ze wnątrz po miesz czeń w za kre sie emi -
sji ha ła su do śro do wi ska (ozn. NO ISE),

■ dy rek ty wie 89/686/EWG do ty czą cej środ ków
ochro ny in dy wi du al nej (ozn. PPE), 

■ dyrektywie 2007/23/WE dotyczącej wyrobów
pirotechnicznych.

Kon tro le ma szyn i in nych wy ro bów w ra mach
nad zo ru ryn ku prze pro wa dza ne są przez in spek to -
rów pra cy u przed się bior ców (pra co daw ców) je
użyt ku ją cych. Przed mio tem kon tro li jest:

■ ozna ko wa nie wy ro bu,
■ de kla ra cja zgod no ści,
■ do ku men ta cja tech nicz na wy ro bu, w szcze gól -

no ści in struk cja użyt ko wa nia,
■ speł nie nie wy ma gań za sad ni czych okre ślo nych

w od po wied nich roz po rzą dze niach Mi ni stra Go spo -
dar ki (dy rek ty wach no we go po dej ścia). 

13



W uza sad nio nych przy pad kach kon tro lo wa ny wy -
rób mo że być pod da ny na koszt pań stwa ba da niom
przez nie za le żne la bo ra to rium. W przy pad ku stwier -
dze nia, że wy rób nie speł nia za sad ni czych wy ma gań,
kosz ty ba dań po no si oso ba, któ ra wpro wa dzi ła wy rób
do ob ro tu lub od da ła do użyt ku.

Je że li kon tro la (lub ba da nie) wy ka że, że wy rób nie
speł nia za sad ni czych wy ma gań in spek tor pra cy in for -
mu je pod miot wpro wa dza ją cy wy rób do ob ro tu (pro -
du cen ta, je go upo wa żnio ne go przed sta wi cie la, im por -
te ra, dys try bu to ra) o stwier dzo nych nie zgod no ściach
i o mo żli wo ści ich do bro wol ne go usu nię cia lub prze -
ka zu je do ku men ta cję z kon tro li okrę go we mu in spek -
to ro wi ce lem wsz czę cia po stę po wa nia.

W przy pad ku gdy pod miot od po wie dzial ny za
wpro wa dze nie wy ro bu do ob ro tu nie usu nie stwier -
dzo nych nie zgod no ści w usta lo nym ter mi nie, okrę -
go wy in spek tor pra cy mo że w dro dze de cy zji:

1) na ka zać wy co fa nie wy ro bu z ob ro tu lub z użyt -
ku, w tym od ku pie nie wy ro bu na żą da nie stro ny,

2) za ka zać dal sze go prze ka zy wa nia wy ro bu użyt -
kow ni ko wi,

3) ogra ni czyć dal sze prze ka zy wa nie wy ro bu użyt -
kow ni ko wi,

4) na ka zać stro nie po stę po wa nia po wia do mić użyt -
kow ni ków wy ro bu o stwier dzo nych nie zgod no ściach
z za sad ni czy mi lub in ny mi wy ma ga nia mi, okre śla jąc
ter min i spo sób ich po wia do mie nia,

5) na ka zać znisz cze nie wy ro bu, je że li w in ny spo -
sób nie mo żna usu nąć za gro żeń spo wo do wa nych
przez wy rób.

Za sto so wa nie po wy ższych środ ków jest za le -
żne od ro dza ju stwier dzo nych nie zgod no ści z za -
sad ni czy mi wy ma ga nia mi oraz stop nia za gro że nia
po wo do wa ne go przez wy rób. De cy zje te ma ją
na ce lu od wró ce nie gro żą ce go nie bez pie czeń stwa
lub usu nię cie już ist nie ją ce go oraz za pew nie nie
bez pie czeń stwa, zdro wia i ży cia użyt kow ni ków.

Okrę go wy in spek tor pra cy w na stę pu ją cych
przy pad kach jest zo bli go wa ny do za wia do mie nia
pro ku ra tu ry o po peł nie niu prze stęp stwa:

– gdy wpro wa dzo ny do ob ro tu lub od da ny do użyt -
ku wy rób jest nie zgod ny z za sad ni czy mi wy ma ga nia mi,

– gdy umiesz czo no ozna ko wa nie zgod no ści na wy -
ro bie, któ ry nie speł nia za sad ni czych wy ma gań al bo
dla któ re go pro du cent lub je go upo wa żnio ny przed -
sta wi ciel nie wy sta wił de kla ra cji zgod no ści,

– gdy umiesz czo no na wy ro bie znak po dob ny
do ozna ko wa nia CE (zgod no ści), mo gą cy wpro wa -
dzić w błąd użyt kow ni ka, kon su men ta lub dys try bu to -
ra te go wy ro bu,

– gdy wpro wa dzo no do ob ro tu lub od da no do użyt -
ku wy rób pod le ga ją cy ozna ko wa niu zgod no ści a nie -
po sia da ją cy ta kie go ozna ko wa nia,

– gdy umiesz czo no ozna ko wa nie CE na wy ro bie,
któ ry nie pod le ga te mu ozna ko wa niu lub wpro wa dzo -
no do ob ro tu ta ki wy rób.
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4.1. De fi ni cja ma szy ny w roz po rzą dze -
niu w spra wie wy ma gań mi ni mal nych

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź -
dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do -
ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie
użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra -
cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745) po da je de fi ni cję „ma szy ny” in ną
niż w roz po rzą dze niu w spra wie wy ma gań za sad ni -
czych. Mia no wi cie, „ma szy na” to „wszel kie ma szy ny
i in ne urzą dze nia tech nicz ne, na rzę dzia oraz in sta la -
cje użyt ko wa ne pod czas pra cy, a ta kże sprzęt do tym -
cza so wej pra cy na wy so ko ści, w szcze gól no ści dra bi -
ny i rusz to wa nia”. Za sto so wa na na po trze by
roz po rzą dze nia de fi ni cja „ma szy ny” od no si się
do sze ro ko ro zu mia ne go sprzę tu ro bo cze go i dla -
te go też pod uży tym w roz po rzą dze niu po ję ciem
ma szy ny na le ży ro zu mieć nie tyl ko ma szy ny (we -
dług de fi ni cji uję tej w roz po rzą dze niu w spra wie
wy ma gań za sad ni czych), ale ta kże in ny sprzęt ro -
bo czy nie bę dą cy ma szy ną, ta ki jak na rzę dzia, in -
sta la cje, dra bi ny itp. W tek ście dy rek ty wy na rzę dzio -
wej po da ny pro blem nie wy stę pu je, gdyż tam uży wa
się po ję cia sprzęt ro bo czy, a nie ma szy na, co po twier -
dza też jej ty tuł: „Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy 2009/104/WE z dnia 16 wrze śnia 2009 r. do -
ty czą ca mi ni mal nych wy ma gań w dzie dzi nie bez pie-
czeń stwa i hi gie ny użyt ko wa nia sprzę tu ro bo cze go
przez pra cow ni ków pod czas pra cy”. Wy ja śnie nia wy -
ma ga też uży ty w roz po rzą dze niu ter min „in sta la cje”,
któ ry obej mu je in sta la cje tech no lo gicz ne, a więc np.
pe tro che micz ne czy też sprę żo ne go po wie trza do za -
si la nia ma szyn z na pę dem pneu ma tycz nym. Ter min
ten nie obej mu je na to miast in sta la cji elek trycz nych
zwią za nych z wy po sa że niem bu dyn ku.

4.2. Mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne
– obo wiąz ki pra co daw cy

W myśl ar ty ku łu 215 i 216 Ko dek su pra cy, pra co -
daw ca jest obo wią za ny za pew nić, aby sto so wa ne ma -
szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne za pew nia ły bez -
piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy, w szcze gól no ści
za bez pie cza ły pra cow ni ka przed ura za mi, dzia ła niem
nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych, po ra że niem

prą dem elek trycz nym, nad mier nym ha ła sem, dzia ła -
niem drgań me cha nicz nych i pro mie nio wa nia oraz
szko dli wym i nie bez piecz nym dzia ła niem in nych czyn -
ni ków śro do wi ska pra cy oraz aby uwzględ nia ły za sa -
dy er go no mii. Je że li ma szy ny i in ne urzą dze nia tech -
nicz ne nie speł nia ją po wy ższych wy ma gań pra co -
daw ca jest obo wią za ny wy po sa żyć je w od po wied nie
za bez pie cze nia.

Wię cej wy ma gań tech nicz nych do ty czą cych par ku
ma szy no we go (nie pod le ga ją ce go obo wiąz ko wej oce -
nie zgod no ści) pod na zwą mi ni mal ne wy ma ga nia zo -
sta ło okre ślo nych w roz dzia le 3 roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa -
nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy.
Na dzień dzi siej szy wszyst kie eks plo ato wa ne przez pra -
co daw cę ma szy ny – wpro wa dzo ne do ob ro tu (wy pro -
du ko wa ne) przed 1 ma ja 2004 r. – po win ny speł niać te
wy ma ga nia, gdyż wy zna czo ny w tym roz po rzą dze niu
okres do sto so waw czy mi nął z dniem 1 stycz nia 2006 r.

Mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne do ty czą na -
stę pu ją cych aspek tów:

■ Ele men ty ste row ni cze (§ 9),
■ Ostrze że nie przed uru cho mie niem ma szy ny

(§ 10),
■ Ukła dy ste ro wa nia (§ 11),
■ Uru cha mia nie (§ 12),
■ Za trzy my wa nie nor mal ne (§ 13),
■ Za trzy my wa nie awa ryj ne (§ 14 ust. 1),
■ Ochro na przed za gro że nia mi po wo do wa ny mi

wy rzu ca ny mi przed mio ta mi i emi sją ga zu, opa rów, pły -
nu lub py łu (§ 14 ust. 2-4),

■ Sta tecz ność (§ 15 ust. 1),
■ Ochro na przed za gro że nia mi bę dą cy mi na stęp -

stwem ode rwa nia lub roz pad nię cia się czę ści ma szyn
(§ 15 ust. 2),

■ Ochro na przed ele men ta mi ru cho my mi (§ 15
ust. 3 i 4),

■ Oświe tle nie miejsc i sta no wisk pra cy lub kon -
ser wa cji ma szyn (§ 16 ust. 1),

■ Za bez pie cze nie przed opa rze nia mi i od mro że -
nia mi (§ 16 ust. 2),

■ Urzą dze nia ostrze gaw cze – zna ki i sy gna ły bez -
pie czeń stwa (§ 16 ust. 3),
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■ Sto so wa nie ma szyn zgod nie z prze zna cze niem
(§ 16 ust. 4),

■ Bez pie czeń stwo przy kon ser wa cji ma szyn (§ 17),
■ Odłą cza nie od za si la nia (§ 18 ust. 1),
■ Bez piecz ny do stęp do ró żnych miejsc ma szy ny

w związ ku z jej użyt ko wa niem (§ 18 ust. 2),
■ Ochro na przed po ża rem i wy bu chem (§ 19 pkt 1

i 2),
■ Ochro na przed za gro że nia mi prą dem elek trycz -

nym (§ 19 pkt 3).
Dla ma szyn mo bil nych i ma szyn do pod no sze nia

ła dun ków w § 20-§ 25 ww roz po rzą dze nia zo sta ły okre -
ślo ne do dat ko we mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne do -
ty czą ce m.in. ochro ny przed wcią gnię ciem pod ko ła
lub gą sie ni ce po jaz du, za bez pie cze nia przed prze wró -
ce niem lub je go skut ka mi, spe cy fi ki ste ro wa nia, sta -
tecz no ści, za bez pie cze nia ła dun ku przed upad kiem,
ochro ny przed ude rze niem pra cow ni ka ła dun kiem.

Mi ni mal ne wy ma ga nia ma ją w wie lu przy pad kach
for mę bar dzo ogól ną – wska zu ją tyl ko na ro dzaj za gro -
że nia, przed któ rym na le ży chro nić. Nie są po da ne kon -
kret ne roz wią za nia tech nicz ne, któ re na le ży za sto so -
wać aby speł nić wy ma ga nia. Kon kret ne roz wią za nie
za le ży od ist nie ją cych na okre ślo nej ma szy nie w okre -
ślo nym miej scu pra cy za gro żeń. Przy do bo rze za bez -
pie czeń mo żna kie ro wać się roz wią za nia mi okre ślo ny -
mi w przed mio to wych nor mach zhar mo ni zo wa nych

ty pu C, o któ rych jest mo wa w roz dzia le 6. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że mi ni mal ne wy ma ga nia tech nicz ne nie
ozna cza ją ko niecz no ści sto so wa nia ta kich sa mych środ -
ków, jak w przy pad ku za sad ni czych wy ma gań do ty czą -
cych no wych ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych.

W ta be li nr 1 ze sta wio no mi ni mal ne wy ma ga nia
tech nicz ne wspól ne dla wszyst kich ma szyn i po -
da no przy kła dy dzia łań do sto so waw czych.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź -
dzier ni ka 2002 r., zo bo wią zu jąc pra co daw ców do do -
sto so wa nia ma szyn do wy ma gań mi ni mal nych, nie
wy ma ga pi sem ne go udo ku men to wa nia te go fak tu
i w kon se kwen cji nie okre śla for my do ku men tu po -
twier dza ją ce go do sto so wa nie ma szyn do tych wy ma -
gań. Tym sa mym mo żna sto so wać do wol ne for my ta -
kich do ku men tów.

Roz po rzą dze nie nie okre śla też ter mi nów wa żno -
ści do ku men tów po świad cza ją cych zgod ność ma szy -
ny z wy ma ga nia mi mi ni mal ny mi. Do sto so wa nie ma -
szyn do mi ni mal nych wy ma gań mo że być dzia ła niem
jed no krot nym, czy li bez ter mi no wym lub wie lo krot nym,
w któ rym ter min ko lej ne go dzia ła nia jest za le żny
od trwa ło ści ak tu al no ści prze pro wa dzo nej oce ny. Jest
to za le żne od trwa ło ści zmian do sto so waw czych ma -
szy ny, ak tu al no ści wa run ków pra cy ma szy ny oraz ak -
tu al no ści wy ma gań bę dą cych pod sta wą oce ny.

16

Ta be la 1. Wy ma ga nia i przy kła dy dzia łań do sto so waw czych do mi ni mal nych wy ma gań

Lp. Wymagania prawne Działania dostosowawcze (przykłady)

1. Elementy sterownicze

1.1. § 9. 1. Ele men ty ste row ni cze, któ re ma ją
wpływ na bez pie czeń stwo pra cow ni ków, po -
win ny być wi docz ne i mo żli we do zi den ty fi ko -
wa nia oraz od po wied nio ozna ko wa ne

1. Ozna ko wać ele men ty ste row ni cze czy tel ny mi na pi sa mi w ję zy ku
pol skim lub za po mo cą zro zu mia łych sym bo li (wy so kość na pi sów
i sym bo li mi ni mum 30 mm, umiesz czo ne na ele men tach, nad lub
pod ni mi)
2. Za sto so wać wła ści we bar wy ele men tów ste row ni czych okre śla ją -
ce prze zna cze nie:
– uru cha mia nie (włą cza nie) – zie lo na lub bia ła (do pusz czal ne rów -
nież: sza ra lub czar na);
– za trzy my wa nie (wy łą cza nie) –czer wo na lub czar na, (do pusz czal ne
rów nież: bia ła lub sza ra);
– za trzy my wa nie awa ryj ne – czer wo na na żół tym tle, ele ment po wi -
nien wy ró żniać się kształ tem (przy cisk w kształ cie grzyb ka).

1.2. § 9. 2. Ele men ty, o któ rych mo wa w ust. 1,
po win ny być usy tu owa ne po za stre fa mi za -
gro że nia w ta ki spo sób, aby ich ob słu ga nie
po wo do wa ła do dat ko wych za gro żeń; nie mo -
gą one stwa rzać ta kże ja kich kol wiek za gro -
żeń w związ ku z przy pad ko wym ich
za dzia ła niem

1. Umiej sco wić ele men ty ste row ni cze tak, by ope ra tor nie był na ra -
żo ny na ze tknię cie się z: ru cho my mi czę ścia mi na pę du,
na rzę dzia mi, ostry mi kra wę dzia mi i na ro ża mi urzą dzeń, ele men ta mi
pod na pię ciem elek trycz nym, go rą cy mi po wierzch nia mi, agre syw -
ny mi sub stan cja mi che micz ny mi itp.
2. Za bez pie czyć ele men ty ste row ni cze przed przy pad ko wą zmia ną
po ło że nia: 
– przy ci ski za głę bio ne w obu do wie lub w koł nier zach, 
– od po wied nia od le głość mię dzy ele men ta mi ste row ni czy mi (zbyt
ma ły od stęp sprzy ja nie za mie rzo ne mu uru cho mie niu),
– opór ele men tów ste row ni czych mi ni mum 5N,
– ob ra mo wa nie ochron ne wo kół dźwi gni,
– osło nię ty pe dał,
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Lp. Wymagania prawne Działania dostosowawcze (przykłady)

– dźwi gnia ste row ni cza po dwój ne go dzia ła nia (wy ma ga wy ko na nia
dwóch ró żnych ru chów dla za łą cze nia) 
– przy cisk po twier dza ją cy (ste ro wa nie ręcz ne lub no żne) 
– w po ło że niu wy łą cze nia za bez pie cze nie me cha nicz ne po przez
blo ka dy, zam ki z klu czy kiem itp.

2. Widoczność stref niebezpiecznych ze stanowiska operatora

2.1. § 10. 1. W przy pad ku gdy jest to ko niecz ne,
ope ra tor ma szy ny po wi nien mieć mo żli wość
spraw dze nia, z miej sca głów ne go pul pi tu ste -
row ni cze go, czy nikt nie znaj du je się w stre fie
nie bez piecz nej. Je że li spraw dze nie nie jest
mo żli we, układ bez pie czeń stwa au to ma tycz -
nie po wi nien wy sy łać aku stycz ny lub optycz -
ny sy gnał ostrze gaw czy
przed uru cho mie niem ma szy ny
2. Pra cow nik na ra żo ny po wi nien mieć czas
lub środ ki umo żli wia ją ce unik nię cie za gro że -
nia spo wo do wa ne go uru cho mie niem lub za -
trzy ma niem ma szy ny

1. Prze mie ścić w ra zie po trze by i mo żli wo ści pul pit ste row ni czy
w ta kie miej sce, by ope ra tor miał mo żli wość ob ser wa cji wszyst kich
miejsc pra cy i spraw dze nia, czy w stre fach za gro że nia nie prze by -
wa ją oso by
2. Za sto so wać ta ki układ ste ro wa nia, aby przed uru cho mie niem
ma szy ny wy sy ła ny był sy gnał ostrze gaw czy (aku stycz ny i/lub
optycz ny), mo żli wy do ode bra nia ze wszyst kich sta no wisk ob słu gi
ma szyn; czas mię dzy nada niem sy gna łu a uru cho mie niem po wi -
nien być na ty le dłu gi, by oso ba na ra żo na mo gła unik nąć za gro że -
nia, tzn. opu ścić stre fę za gro że nia (za pew nio na swo bod na dro ga
uciecz ki) lub przed się wzięć środ ki unie mo żli wia ją ce uru cho mie nie
ma szy ny (awa ryj ne wy łącz ni ki na wszyst kich miej scach pra cy)

3. Układy sterowania

3.1 § 11. Ukła dy ste ro wa nia ma szyn po win ny za -
pew niać bez pie czeń stwo i być do bie ra ne
z uwzględ nia niem mo żli wych uszko dzeń, de -
fek tów oraz ogra ni czeń, ja kie mo żna prze wi -
dzieć w pla no wa nych wa run kach
użyt ko wa nia ma szy ny.

1. Do brać od po wied nią ka te go rię sys te mu ste ro wa nia (B, 1, 2, 3
lub 4 wg EN 954-1) – tak, by wy klu czyć nie bez piecz ne dzia ła nie
ma szy ny i za pew nić za cho wa nie funk cji bez pie czeń stwa
przy wszyst kich ro dza jach pra cy i mo żli wych wa run kach użyt ko wa -
nia ma szy ny (tem pe ra tu ra, wil got ność, drga nia, ude rze nia, po la
elek tro ma gne tycz ne itp.)
Układ ste ro wa nia ma wy peł niać funk cje bez pie czeń stwa oraz
wy ka zy wać od por ność na de fek ty od po wied nią do po zio mu ry -
zy ka
Przy kła dy de fek tów, któ re mo gą pro wa dzić do sta nu nie bez piecz -
ne go: za nik lub wa ha nia za si la nia, po wrót za si la nia po za ni ku, do -
zie mie nie w ob wo dzie, zwar cie mię dzy prze wo da mi, awa ria
stycz ni ka, prze kaź ni ka lub roz dzie la cza, nie roz łą cze nie łącz ni ka
bez pie czeń stwa, pęk nie cie sprę ży ny, błęd ne dzia ła nie opro gra mo -
wa nia

4. Uruchamianie

4.1. § 12. 1. Uru cho mie nie ma szy ny po win no być
mo żli we tyl ko po przez ce lo we za dzia ła nie
na prze zna czo ny do te go ce lu układ ste ro wa -
nia.
2. Wy ma ga nia, o któ rych mo wa w ust. 1, sto -
su je się do:
1) po now ne go uru cho mie nia ma szy ny po jej
za trzy ma niu, bez wzglę du na przy czy nę za -
trzy ma nia;
2) ste ro wa nia, w przy pad ku zna czą cych
zmian w pa ra me trach pra cy ma szy ny,
w szcze gól no ści pręd ko ści i ci śnie nia, o ile
po now ne uru cho mie nie ma szy ny lub zmia na
w jej pa ra me trach pra cy nie stwa rza ją za gro -
że nia.
3. Prze pi sów ust. 1 i 2 nie sto su je się do po -
now ne go uru cho mie nia lub zmian pa ra me -
trów pra cy ma szy ny, o ile są spo wo do wa ne
pra wi dło wym cy klem ro bo czym urzą dze nia
au to ma tycz ne go

1. Za sto so wać układ ste ro wa nia ta kiej kon struk cji, że by w wa run -
kach stwa rza ją cych za gro że nie nie mo gło na stą pić uru cho mie nie
ma szy ny (ruch na rzę dzi, przed mio tów ob ra bia nych itp.) w spo sób
nie prze wi dy wal ny i sa mo czyn ny, tj. bez ce lo we go po bu dze nia ukła -
du ste ro wa nia.

2. Wy klu czyć m.in. nie spo dzie wa ne uru cho mie nie po:
– usu nię ciu de fek tu ukła du ste ro wa nia,
– wzno wie niu za si la nia ener gią,
– za trzy ma niu awa ryj nym (od ry glo wa niu wy łącz ni ka awa ryj ne go),
– za dzia ła niu urzą dzeń ochron nych w wa run kach za gro że nia (blo -
ka da, urzą dze nia ochron ne bez do ty ko we),
– za mknię ciu osłon ru cho mych blo ku ją cych.

3. Wy klu czyć ruch ele men tów ro bo czych na tych miast po po łą cze -
niu ma szy ny ze źró dłem ener gii – bez wy wo ła nia sy gna łu uru cho -
mie nia za po śred nic twem ele men tu ste ro wa nia. 
Wy ma ga nie to po win no być speł nio ne ta kże przy zmia nie ro dza ju
pra cy ma szy ny i przy zna czą cych zmia nach pa ra me trów pra cy
(pręd kość, ci śnie nie, tem pe ra tu ra itp.).
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5. Zatrzymanie normalne

5.1. § 13. 1. Ma szy ny wy po sa ża się w układ ste ro -
wa nia prze zna czo ny do cał ko wi te go i bez -
piecz ne go ich za trzy my wa nia.
2. Ka żde sta no wi sko pra cy wy po sa ża się
w ele ment ste row ni czy prze zna czo ny do za -
trzy my wa nia ca łej ma szy ny lub nie któ rych jej
czę ści, w za le żno ści od ro dza ju za gro że nia
tak, aby ma szy na by ła bez piecz na.
3. Układ ste ro wa nia prze zna czo ny do za trzy -
my wa nia ma szy ny po wi nien mieć pierw szeń -
stwo przed ukła dem ste ro wa nia
prze zna czo nym do jej uru cha mia nia.
4. Za si la nie ener gią od po wied nich na pę dów
ma szy ny odłą cza się w przy pad ku za trzy ma -
nia ma szy ny lub jej nie bez piecz nych czę ści.

1. Wy po sa żyć ka żde sta no wi sko pra cy w ele men ty ste row ni cze
prze zna czo ne do za trzy my wa na eks plo ata cyj ne go (ro bo cze go) ma -
szy ny (lub jej czę ści).
2. Usy tu ować ele men ty ste row ni cze w ta kim miej scu, by ope ra tor
mógł wi dzieć za trzy my wa ne ele men ty.
3. Za pew nić pierw szeń stwo (uprzy wi le jo wa nie) funk cji za trzy ma nia
(STOP) wo bec funk cji uru cha mia nia (START) – przy jed no cze snym
za dzia ła niu na ele ment ste row ni czy do uru cha mia nia i do za trzy ma -
nia ma szy na nie mo że się uru cho mić.
Uak tyw nie nie ukła du za trzy ma nia ma szy ny nie po win no po wo do -
wać za gro żeń, np. skut ków gwał tow ne go za dzia ła nia sił bez wład no -
ści, a ta kże obec no ści resz tek in nych ener gii (po lu zo wa nie, po ślizg
na rzę dzi i przed mio tów w uchwy tach, ro ze rwa nie na rzę dzi, zde rze -
nie ma te ria łów i przed mio tów ob ra bia nych, utra ta sta tecz no ści
przez przed mio ty ob ra bia ne itp.)

6. Zatrzymanie awaryjne

6.1. § 14. 1. Ze wzglę du na za gro że nia, ja kie
stwa rza ją ma szy ny, w za le żno ści od cza su
ich za trzy my wa nia, wy po sa ża się je w urzą -
dze nie za trzy ma nia awa ryj ne go.

1. Zastosować urządzenia zatrzymania awaryjnego, w przypadkach
gdy:
- funkcja zatrzymania normalnego jest niewystarczająca ze względu
na wielkość występujących zagrożeń (źródeł energii, elementów
będących w ruchu, napędów, narzędzi, materiałów obrabianych
itd.).
- ich zastosowanie umożliwi skrócenie czasu zatrzymania w
stosunku do czasu zatrzymania eksploatacyjnego.

Elementy sterownicze do zatrzymywania awaryjnego powinny być
łatwo dostępne – powinny znajdować się we wszystkich miejscach i
pozycjach zajmowanych przez operatorów (pulpit sterowniczy,
miejsce podawania i odbierania materiałów) a także w miejscach
niewidocznych ze stanowisk obsługi.
Urządzenie do zatrzymywania awaryjnego powinno być zawsze
skuteczne - bez względu na rodzaj pracy maszyny powinno
wyłączać wszystkie niebezpieczne jej ruchy.

7. Emisja lub wyrzucanie substancji, materiałów lub przedmiotów

7.1. § 14. 2. Ma szy ny wy po sa ża się w środ ki
ochro ny przed za gro że nia mi spo wo do wa ny -
mi emi sją lub wy rzu ca niem sub stan cji, ma te -
ria łów lub przed mio tów

1. Za bez pie czyć przed ura za mi me cha nicz ny mi i od dzia ły wa niem
ciepl nym znaj du ją ce się pod ci śnie niem (ró żnym od at mos fe rycz ne -
go) zbior ni ki z cie cza mi lub ga za mi i prze wo dy, za rów no sztyw ne
jak i gięt kie oraz po łą cze nia mię dzy ni mi i osprzę tem, np. zmia na
usy tu owa nia wzglę dem źró deł za gro żeń, za sto so wa nie osłon, izo la -
cji itp.
2. Umo co wać (za bez pie czyć przed prze miesz cza niem, za ła ma -
niem) prze wo dy z me dia mi pod ci śnie niem, np. za po mo cą uchwy -
tów, za cze pów, pod pó rek itp.
3. W miej scu mo żli we go do prze wi dze nia wy rzu tu pa ry, wo dy, cie -
kłych me ta li, two rzyw sztucz nych i in nych czyn ni ków pod ci śnie -
niem za sto so wać obu do wy, ekra ny, osło ny itp.

8. Spadające i wyrzucane przedmioty

8.1. § 14. 3. Ma szy ny stwa rza ją ce ry zy ko upad ku
przed mio tów lub ich wy rzu ce nia wy po sa ża
się w środ ki ochro ny od po wied nie do wy stę -
pu ją ce go ry zy ka.

1. Za pew nić mo co wa nie na rzę dzi i przed mio tów ob ra bia nych w od -
po wied nio do bra nych uchwy tach, przy rzą dach, czy sto łach z otwo -
ra mi mon ta żo wy mi.
2. Za sto so wać pro wad ni ce i pod trzym ki przed mio tów ob ra bia nych
3. Za sto so wać od po wied nie do ob ra bia ne go ma te ria łu urzą dze nia
prze ciw o drzu to we, np. za pad ki, klin roz sz cze pia ją cy.
4. Za sto so wać ogra nicz ni ki po ło że nia za bez pie cza ją ce przed prze -
kro cze niem skraj nych po ło żeń i przed upad kiem czę ści ma szyn
i przy rzą dów (z sań, pro wad nic itp.) 
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5. Za sto so wać ogra nicz ni ki po ło że nia trans por to wa nych ma te ria -
łów i wy ro bów (z prze no śni ków, dźwi gnic itp.)
6. Za sto so wać osło ny (ekra ny, obu do wy) stref nie bez piecz nych
o na le ży tej wy trzy ma ło ści, po zwa la ją cej po chło nąć ener gie wy rzu -
ca nych przed mio tów i na rzę dzi, np. ścier nic, no ży, pił itp.

9. Emisja gazu, oparów, płynu lub pyłu

9.1. § 14. 4. Ma szy ny stwa rza ją ce za gro że nie
emi sją ga zu, opa rów, pły nu lub py łu wy po sa -
ża się w od po wied nie obu do wy lub urzą dze -
nia wy cią go we znaj du ją ce się w po bli żu
źró dła za gro że nia.

1. Za sto so wać obu do wy, oka py, ssaw ki i in ne urzą dze nia do wy -
chwy ty wa nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, zlo ka li zo wa ne
w po bli żu źró deł emi sji, współ pra cu ją ce z urzą dze nia mi od cią gu
miej sco we go.

10. Stateczność

10.1. § 15. 1. Ma szy ny oraz ich czę ści, o ile jest to
ko niecz ne dla za pew nie nia bez pie czeń stwa
i zdro wia pra cow ni ków, mo cu je się za po mo -
cą od po wied nich za cze pów lub in nych po -
dob nych urzą dzeń w ce lu za pew nie nia ich
sta tecz no ści.

1. Umo co wać do pod ło ża (za po mo cą uchwy tów, ko tew, śrub) ma -
szy nę na ra żo ną na prze wró ce nie się lub wy ko na nie nie za mie rzo -
nych ru chów pod wpły wem sił ze wnętrz nych i we wnętrz nych, np.
na pór wia tru, drga nia, wstrzą sy, ob cią że nia itp.
2. Za sto so wać środ ki za bez pie cza ją ce ele men ty ma szyn (otwar te
osło ny, ele men ty ro bo cze: su wa ki pras, wrze cio na ma szyn itp.)
przed nie za mie rzo ną zmia ną po ło że nia, np. roz pór ki kli no we, za -
wie sia, za cze py, za pad ki, uchwy ty itp.

11. Oderwanie lub rozpadnięcie się części maszyn

11.1. § 15. 2. Je że li wy stę pu je ry zy ko ode rwa nia
lub roz pad nię cia się czę ści ma szyn po wo du -
ją ce za gro że nie dla bez pie czeń stwa i zdro -
wia pra cow ni ków, pra co daw ca po wi nien
za sto so wać od po wied nie środ ki ochron ne.

1. Za sto so wać czę ści wy ko na ne z ma te ria łów o od po wied nich wła -
ści wo ściach me cha nicz nych, od por no ści na ko ro zję, ście ra nie itp.,
tj. do bra nych do wy stę pu ją cych wa run ków pra cy (ci śnie nie, pręd -
kość, tem pe ra tu ra, śro do wi sko ko ro zyj ne itp.)
2. Za sto so wać osło ny (obu do wy, ekra ny itp.) – o od po wied nio do -
bra nej kon struk cji i wy trzy ma ło ści – prze wi dy wal nych stref ode rwa -
nia lub roz pa du czę ści ma szyn z po wo du wad ma te ria ło wych,
dzia ła nia ko ro zji, zmę cze nia, wa dli we go po łą cze nia itp.

12. Elementy ruchome

12.1. § 15. 3. W przy pad ku wy stą pie nia ry zy ka
bez po śred nie go kon tak tu z ru cho my mi czę -
ścia mi ma szyn, mo gą ce go po wo do wać wy -
pad ki, sto su je się osło ny lub in ne urzą dze nia
ochron ne, któ re za po bie ga ły by do stę po wi
do stre fy za gro że nia lub za trzy my wa ły by
ruch czę ści nie bez piecz nych.

1. Zastosować osłony (stałe lub ruchome) lub inne urządzenia
ochronne (tzw. urządzenia nieodgradzające) uniemożliwiające
kontakt z ruchomymi elementami stwarzającymi zagrożenie, tj.
elementami przenoszenia mocy (wały, sprzęgła, przekładnie
pasowe, łańcuchowe, zębate itp.) i elementami w strefie roboczej
(narzędzia, obrabiane przedmioty).

12.2. § 15. 4. Osło ny i urzą dze nia ochron ne:
1) po win ny mieć moc ną (trwa łą) kon struk cję;
2) nie mo gą stwa rzać za gro że nia;
3) nie mo gą być ła two usu wa ne lub wy łą cza -
ne ze sto so wa nia;
4) po win ny być usy tu owa ne w od po wied niej
od le gło ści od stre fy za gro że nia;
5) nie po win ny ogra ni czać po la wi dze nia cy -
klu pra cy urzą dze nia;
6) po win ny umo żli wiać wy ko ny wa nie czyn -
no ści ma ją cych na ce lu za mo co wa nie lub
wy mia nę czę ści oraz umo żli wiać wy ko ny wa -
nie czyn no ści kon ser wa cyj nych, po zo sta wia -
jąc je dy nie ogra ni czo ny do stęp do ob sza ru,
gdzie pra ca ma być wy ko ny wa na, w mia rę
mo żli wo ści bez zdej mo wa nia osłon i urzą -
dzeń za bez pie cza ją cych;
7) po win ny ogra ni czać do stęp tyl ko do nie -
bez piecz nej stre fy pra cy ma szy ny.

Wy ma ga nia dla osłon:
– za sto so wa nie ma te ria łów od po wia da ją cych wa run kom pro ce su
(od por ność na tem pe ra tu ry, ko ro zję, ście ral ność, od po wied nia wy -
trzy ma łość, udar ność itp.);
– brak ostrych kra wę dzi i na ro ży,
– pew ność po łą cze nia z ma szy ną w cza sie jej pra cy (za bez pie cze -
nie przed nie spo dzie wa nym otwar ciem, od pad nię ciem, zmia ną po -
ło że nia w wy ni ku ude rze nia od rzu co ne go przed mio tu,
pod wpły wem drgań, na ci sku ma te ria łu i od pa dów itp.)
– usy tu owa nie od stre fy nie bez piecz nej (ele men tów ru cho mych)
z za cho wa niem tzw. od le gło ści bez pie czeń stwa okre ślo nych w PN,
– mo żli wość do god nej ob ser wa cji prze bie gu pro ce su pra cy po -
przez do bór od po wied nie go kształ tu i po ło że nia, za sto so wa nie ma -
te ria łów prze zro czy stych lub otwo rów w osło nie,
– do bra nie ro dza ju osło ny w za le żno ści od czę sto tli wo ści do stę pu
do stre fy nie bez piecz nej (osło na sta ła, ru cho ma blo ku ją ca, ru cho -
ma blo ku ją ca z ry glo wa niem, ru cho ma sa mo czyn na, ste ru ją ca)
– do bra nie osło ny w za le żno ści o licz by i lo ka li za cji stref nie bez -
piecz nych (osło na miej sco wa, cał ko wi ta osło na od gra dza ją ca)
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13. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji

13.1. § 16. 1. Miej sca i sta no wi ska pra cy lub kon -
ser wa cji ma szyn od po wied nio oświe tla się,
sto sow nie do wy ko ny wa nych czyn no ści.

1. Za pew nić oświe tle nie miej sco we w przy pad ku gdy oświe tle nie
ogól ne nie za pew nia wła ści wych pa ra me trów oświe tle nia stref pra -
cy i miejsc wy ko ny wa nia czyn no ści na staw czych, kon ser wa cyj nych
i na praw czych
2. Za pew nić od po wied ni do ro dza ju i miej sca wy ko ny wa nych czyn -
no ści ro dzaj źró deł świa tła (ża ro we, wy ła dow cze) i opraw
– z uwzględ nie niem prze pi sów i norm oraz wy ni ków
prze pro wa dzo nych po mia rów oświe tle nia (wy ma ga ne na tę że nie,
rów no mier ność, bar wa, brak olśnie nia, brak efek tu stro bo sko po we -
go itp.)

14. Wysoka lub niska temperatura

14.1. § 16. 2. Czę ści ma szyn o wy so kiej lub bar -
dzo ni skiej tem pe ra tu rze za bez pie cza się
w ce lu unik nię cia ry zy ka ich do tknię cia lub
zbli że nia się do nich.

1. Unie mo żli wić kon takt czło wie ka z ele men ta mi o bar dzo wy so kiej
lub bar dzo ni skiej tem pe ra tu rze (pło mień, go rą ce wy ro by i od pa dy,
na rzę dzia, in sta la cje) po przez za sto so wa nie osłon, po kryw, ekra -
nów itp.
2. Ob ni żyć tem pe ra tu rę po wierzch ni ma szyn i urzą dzeń przez za -
sto so wa nie ma te ria łów izo la cyj nych (we wnątrz lub na ze wnątrz
urzą dzeń).
3. Usy tu ować ma szy ny w ta ki spo sób, by wy eli mi no wać ko niecz -
ność prze by wa nia ope ra to ra w miej scu wy stę po wa nia za gro że nia.

15. Sygnalizacja ostrzegawcza

15.1. § 16. 3. Urzą dze nia ostrze gaw cze ma szyn
po win ny być jed no znacz ne, ła two do strze -
gal ne i zro zu mia łe.

1. Do brać sy gna li za cję świet ną i/lub aku stycz ną in for mu ją cą o sy tu -
acjach stwa rza ją cych za gro że nie (uru cho mie nie ma szy ny, zmia na
pa ra me trów, awa ria), tak aby by ły jed no znacz ne – da wa ły się ła two
za uwa żyć i od ró żnić od in nych sy gna łów.
2. Sto so wać sy gnał świetl ny prze ry wa ny (mi ga ją cy) do in for mo wa -
nia o więk szym nie bez pie czeń stwie lub o pil niej szej po trze bie in ter -
wen cji niż w przy pad ku sy gna łu cią głe go.
3. Sto so wać sy gnał dźwię ko wy o zmien nej czę sto tli wo ści do in for -
mo wa nia o więk szym nie bez pie czeń stwie lub o pil niej szej po trze bie
in ter wen cji niż w przy pad ku sy gna łu o sta łej czę sto tli wo ści.
4. Sto so wać cią gły sy gnał ostrze gaw czy ja ko sy gnał wzy wa ją cy
do ewa ku acji.
5. Usy tu ować świetl ne urzą dze nia ostrze gaw cze w miej scach ła -
twych do za uwa że nia.
6. Sto so wać na stę pu ją ce bar wy sy gna łów świetl nych:
– czer wo na: awa ria, nie pra wi dło wość (sy tu acja za gro że nia),
– żół ta: ostrze że nie (stan nie nor mal ny, zbli ża ją ca się sy tu acja za -
gro że nia),
– zie lo na: stan bez pie czeń stwa (stan nor mal ny),
– nie bie ska: stan, w któ rym jest ko niecz ne dzia ła nie ope ra to ra (in -
for mo wa nie o ko niecz no ści pod ję cia dzia ła nia przez ope ra to ra).

16. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

16.1. § 16. 4. Ma szy ny użyt ku je się tyl ko w pro ce -
sach i wa run kach, dla któ rych są prze zna -
czo ne.

Sto so wać ma szy nę zgod nie ze wska zów ka mi i za le ce nia mi okre -
ślo ny mi przez pro du cen ta ma szy ny w in struk cji użyt ko wa nia

17. Prace konserwacyjne

17.1. § 17. 1. Wy ko ny wa nie prac kon ser wa cyj nych
po win no być mo żli we pod czas po sto ju ma -
szy ny. Je że li jest to nie mo żli we, w ce lu wy ko -
na nia tych prac sto su je się od po wied nie
środ ki ochron ne al bo pra ce te wy ko nu je się
po za stre fa mi nie bez piecz ny mi.

1. Wy ko ny wać wszel kie pra ce kon ser wa cyj ne (sma ro wa nie, re gu la -
cja, wy mia na i uzu peł nia nie pły nów eks plo ata cyj nych) w cza sie po -
sto ju ma szy ny.
2. Za sto so wać (je że li nie jest mo żli we wy ko na nie prac kon ser wa cyj -
nych pod czas po sto ju) od po wied nie urzą dze nia ste ru ją ce, np.
urzą dze nie kro ko we – ze zwa la ją ce na ogra ni cze nie dro gi prze -
miesz cza nia ele men tu stwa rza ją ce go za gro że nie, urzą dze nie pod -
trzy my wa ne – utrzy mu ją ce ruch ele men tu nie bez piecz ne go
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tyl ko przez czas włą cze nia przy ci sku ste row ni cze go.
3. Za sto so wać urzą dze nia me cha nicz ne za po bie ga ją ce nie za mie -
rzo nej zmia nie po ło że nia nie bez piecz nej czę ści ma szy ny
(pod wpły wem sił gra wi ta cji, sprę ży sto ści), ta kie jak kli ny, pod po ry,
roz po ry, uchwy ty itp.

2. W przy pad ku gdy dla da nej ma szy ny jest
prze wi dzia ne pro wa dze nie dzien ni ka kon ser -
wa cji ma szyn, pro wa dzi się go na bie żą co.

Za ło żyć i pro wa dzić dzien nik kon ser wa cji ce lem ewi den cjo no wa nia
wszel kich na praw, prze glą dów, wy mia ny pły nów eks plo ata cyj nych
itp.

18. Odłączanie od źródeł energii

18.1. § 18. 1. 1). Ma szy ny wy po sa ża się w ła two
roz po zna wal ne urzą dze nia słu żą ce do odłą -
cza nia od źró deł ener gii; po now ne przy łą cze -
nie ma szy ny do źró deł ener gii nie mo że
sta no wić za gro że nia dla pra cow ni ków.

1. Za sto so wać od po wied nie środ ki do odłą cza nia ener gii elek trycz -
nej (np. roz łącz ni ki izo la cyj ne, wy łącz ni ki sa mo czyn ne, ze sta wy
wtycz ka -gniaz do) i wpro wa dzić ich ozna ko wa nie.
Uwa ga! Dla ma szyn elek trycz nych o mo cy po ni żej 1 kW i na tę że niu
prą du po ni żej 16 A wy star cza ją cym urzą dze niem odłą cza ją cym jest
układ wty ka – gniaz do.
2. Za sto so wać urzą dze nia od ci na ją ce do pływ ga zów, cie czy, pa ry
tech no lo gicz nej i in nych no śni ków ener gii oraz wpro wa dzić od po -
wied nie ozna ko wa nia.
3. Ozna ko wać po zy cje ele men tu odłą cza ją ce go za si la nie umo żli -
wia ją ce iden ty fi ka cję sta nu (za łą cze nie/odłą cze nie)
4. Za my kać na klucz urzą dze nia do odłą cza nia w po zy cji odłą cze -
nia (kłód ki, za my ka ne na klucz po kry wy itp.)

19. Znaki i inne oznakowanie bezpieczeństwa

19.1. § 18. 1. 2). Ma szy ny wy po sa ża się w zna ki
ostrze gaw cze i ozna ko wa nia ko niecz ne
do za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cow ni -
ków.

1. Za sto so wać zna ki i/lub bar wy bez pie czeń stwa oraz in ne ozna ko -
wa nia (pik to gra my, na pi sy) wszę dzie tam, gdzie nie mo żna zli kwi -
do wać za gro że nia środ ka mi ochro ny zbio ro wej lub in ny mi
środ ka mi sto so wa ny mi w or ga ni za cji pra cy.
2. Sto so wać zna ki bez pie czeń stwa (za ka zu, ostrze gaw cze, na ka zu,
ewa ku acyj ne i in for ma cyj ne) zgod nie ze wzo ra mi okre ślo ny mi
w Pol skich Nor mach.
3. Umiesz czać ozna ko wa nie bez pie czeń stwa w miej scu lub w naj -
bli ższym oto cze niu okre ślo ne go za gro że nia.
4. Ozna ko wać bar wa mi bez pie czeń stwa (sko śny mi pa sa mi
– na prze mian żół ty mi i czar ny mi lub czer wo ny mi i bia ły mi) miej sca,
w któ rych ist nie je ry zy ko ko li zji z prze szko da mi, upad ku lub spa da -
nia przed mio tów. Żół te i czar ne lub bia łe i czer wo ne pa sy po win ny
być na ry so wa ne pod ką tem oko ło 45° i po win ny mieć zbli żo ne wy -
mia ry.

20. Dostęp do miejsc użytkowania

20.1. § 18. 2. Po win ny być za sto so wa ne roz wią za -
nia za pew nia ją ce bez piecz ny do stęp i prze -
by wa nie pra cow ni ków w ob sza rach
pro duk cyj nych oraz stre fach usta wia nia
i kon ser wo wa nia ma szyn.

1. Za pew nić od po wied nie po wierzch nie do cho dze nia lub sta nia
zmniej sza ją ce ry zy ko upad ku i po śli zgnię cia: bla cha ry flo wa na, kra -
ta ty pu WE MA, ma ty an ty po śli zgo we itp.
2. Za pew nić bez piecz ny do stęp do stref pra cy zlo ka li zo wa nych
na ró żnych po zio mach, po przez za sto so wa nie scho dów, dra bin
i po mo stów ro bo czych wy po sa żo nych w ba lu stra dy ochron ne (lub
po rę cze) o wy so ko ści 1,1 m.
3. Za mon to wać w miej scach wy ko ny wa nych prac na wy so ko ści
punk ty ko twie nia in dy wi du al ne go sprzę tu chro nią ce go przed upad -
kiem z wy so ko ści.

21. Pożar, wybuch i porażenie prądem elektrycznym

21.1. § 19. Ma szy ny od po wied nio za bez pie cza się
w ce lu ochro ny pra cow ni ków przed:
1) ry zy kiem po ża ru, prze grza nia lub uwol nie -
nia się ga zu, py łu, pły nu oraz in nych sub -
stan cji wy twa rza nych, uży wa nych lub
zma ga zy no wa nych w ma szy nach;

1. Za bez pie czyć prze wo dy elek trycz ne, prze wo dy do prze sy łu ga -
zów, cie czy i in nych me diów, przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi,
od dzia ły wa niem ognia i in nych czyn ni ków (pro wa dze nie prze wo -
dów w po sadz kach, w ru rach, pod wie sze nie itp.)
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2) ry zy kiem wy bu chu urzą dze nia lub sub -
stan cji wy twa rza nych, uży wa nych al bo zma -
ga zy no wa nych w ma szy nach;
3) za gro że nia mi wy ni ka ją cy mi z bez po śred -
nie go lub po śred nie go kon tak tu z ener gią
elek trycz ną.

2. Za sto so wać in sta la cję i urzą dze nia elek trycz ne w wer sji do sto so -
wa nej do wy stę pu ją cych za gro żeń (np. w wy ko na niu prze ciw wy bu -
cho wym).
3. Za pew nić urzą dze nia po zwa la ją ce na kon tro lę i utrzy ma nie
na wła ści wym po zio mie pa ra me trów pra cy (tem pe ra tu ry, ci śnie nia,
pręd ko ści, na pię cia, na tę że nia prą du elek trycz ne go itp.).
4. Za sto so wać ta kie roz wią za nia tech nicz ne, by za gro że nia zwią za -
ne z ener gią elek trycz ną by ły wy eli mi no wa ne lub mo żna im by ło
za po biec (np. za sto so wa nie środ ków ochro ny prze ciw po ra że nio wej
– do tyk bez po śred ni i po śred ni, unie mo żli wie nie nie po wo ła nym do -
stę pu do urzą dzeń elek trycz nych – za mknię cie).
5. Za sto so wać roz wią za nia eli mi nu ją ce bądź ogra ni cza ją ce mo żli -
wość po wsta nia nie bez piecz nych ła dun ków elek tro sta tycz nych lub
środ ków do ich wy ła do wa nia (za po bie ga nie gro ma dze niu ła dun -
ków lub ich roz ła do wy wa nie).



Przed sta wio ne w tym roz dzia le wy ma ga nia do ty czą
wszyst kich ma szyn, za rów no no wych, jak i sta rych.

5.1. Do bór ma szyn

Pra co daw ca mu si za pew nić, aby ma szy ny udo -
stęp nia ne pra cow ni kom by ły wła ści we do bra ne i przy -
sto so wa ne do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy. Przy wy -
bo rze sprzę tu ro bo cze go pra co daw ca po wi nien
zwra cać uwa gę na wy stę pu ją ce u nie go spe cy ficz ne
wa run ki pra cy i ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy, a ta kże ist -
nie ją ce w za kła dzie lub w miej scu pra cy za gro że nia
istot ne dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków.

Do ko nu jąc do bo ru ma szyn na le ży zwra cać szcze -
gól ną uwa gę na na stę pu ją ce aspek ty:

➡ za kres za sto so wań okre ślo ny przez pro du cen -
ta ma szy ny w in struk cji ob słu gi (DTR -ce),

➡ za gro że nia ja kie mo gą po wstać w wy ni ku eks -
plo ata cji ma szy ny w okre ślo nym śro do wi sku, np. po -
żar, wy buch, emi sja czyn ni ków szko dli wych, za kłó ce -
nia w pra cy in nych ma szyn,

➡ wa run ki prze strzen ne i za si la nie w miej scu in -
sta la cji ma szy ny, np. do sta tecz na prze strzeń mię dzy
ru cho my mi czę ścia mi ma szy ny a in nym sprzę tem, bez -
piecz ne do star cze nie i/lub od pro wa dze nie ener gii oraz
su row ców i wy ro bów, wła ści wa prze strzeń do pro wa -
dza nia czyn no ści ob słu gi wa nia, czysz cze nia, na praw
i kon ser wa cji),

➡ pa ra me try tech nicz ne ma szy ny, np. ma sa, ga -
ba ry ty, pręd kość, ci śnie nie, tem pe ra tu ra itp.,

➡ wy ma ga nia sta wia ne ope ra to rom np. kwa li fi ka -
cje, do świad cze nie, spraw ność fi zycz na i mo to rycz -
na, spraw ność psy cho tech nicz na itp.

Na le ży pa mię tać, że ma szy ny do star czo ne pra -
cow ni kom po win ny speł niać wy ma ga nia za sad ni -
cze (do ty czy ma szyn wy pro du ko wa nych lub im por -
to wa nych po 01.05.2004 r.) lub mi ni mal ne (do ty czy
ma szyn wy pro du ko wa nych lub im por to wa nych
do 01.05.2004 r.)

5.2. Użyt ko wa nie ma szyn

Przez użyt ko wa nie ma szy ny ro zu mie my wy ko ny -
wa nie wszel kich czyn no ści zwią za nych z ma szy ną,
w szcze gól no ści jej uru cha mia nie lub za trzy my wa nie,

po słu gi wa nie się nią, trans por to wa nie, na pra wia nie,
mo der ni zo wa nie, mo dy fi ko wa nie, kon ser wo wa nie i ob -
słu gi wa nie, w tym ta kże czysz cze nie. Ka żda ma szy -
na po win na być użyt ko wa na zgod nie ze wska zów -
ka mi za le ce nia mi okre ślo ny mi w in struk cji wy da nej
przez pro du cen ta.

Istot ne wy ma ga nia do ty czą ce eks plo ata cji ró żne go
ro dza ju ma szyn zo sta ły po da ne w roz po rzą dze niach
wła ści wych mi ni strów (wy da nych na pod sta wie
art. 23715 § 2 Ko dek su pra cy) okre śla ją cych prze pi sy
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą ce okre ślo nych
ga łę zi pra cy lub ro dza jów prac. W roz dzia le 2 roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź dzier ni -
ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą -
cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie
użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra -
cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz. 1745) zo sta ły okre ślo ne wy ma ga nia do ty czą ce
użyt ko wa nia na stę pu ją ce go sprzę tu ro bo cze go:

– ru cho me go, za rów no sa mo bie żne go, jak i nie sa -
mo bie żne go;

– słu żą ce go do pod no sze nia ła dun ków;
– wy ko rzy sty wa ne go do tym cza so wej pra cy na wy -

so ko ści (np. dra bi ny, rusz to wa nia)

5.3. Nad zór nad ma szy na mi (kon tro le)

W przy pad ku gdy bez piecz ne użyt ko wa nie ma szyn
jest uza le żnio ne od wa run ków, w ja kich są one in sta -
lo wa ne, pra co daw ca ma obo wią zek pod dać ma szy ny
wstęp nej kon tro li:

– po ich za in sta lo wa niu, a przed prze ka za niem
do eks plo ata cji po raz pierw szy oraz

– po za in sta lo wa niu na in nym sta no wi sku pra cy
lub w in nym miej scu.

W ce lu utrzy ma nia wła ści we go sta nu tech nicz ne -
go ma szyn oraz wy kry cia i usu nię cia we wła ści wym
cza sie uste rek mo gą cych pro wa dzić do nie bez piecz -
nych sy tu acji pra co daw ca ma obo wią zek za pew nie -
nia kon tro li okre so wych. Cza so okre sy prze pro wa -
dza nia kon tro li okre so wych naj czę ściej po da wa ne są
przez pro du cen tów ma szyn, w to wa rzy szą cej ma szy -
nie do ku men ta cji.

W przy pad ku gdy za szły wy jąt ko we oko licz no ści,
któ re mo gły spo wo do wać po gor sze nie sta nu bez pie -
czeń stwa ma szy ny, ta kie jak pra ce mo dy fi ka cyj ne, nie -

23

5. Eksploatacja maszyn – obowiązki użytkownika



bez piecz ne uszko dze nia, wy pad ki przy pra cy, zja wi -
ska przy rod ni cze, czy wy dłu żo ny okres prze sto ju ma -
szy ny, pra co daw ca ma obo wią zek prze pro wa dzić kon -
tro lę spe cjal ną.

Wy ni ki kon tro li pra co daw ca po wi nien re je stro wać
i prze cho wy wać do dys po zy cji wła ści wych or ga nów
nad wa run ka mi pra cy (Pań stwo wej In spek cji Pra cy)
przez okres 5 lat od dnia za koń cze nia tych kon tro li,
o ile od ręb ne prze pi sy nie sta no wią ina czej. Je że li ma -
szy ny są użyt ko wa ne po za te re nem za kła du pra cy,
w miej scu ich użyt ko wa nia po wi nien być do stęp ny do -
ku ment po twier dza ją cy prze pro wa dze nie ostat niej kon -
tro li ma szy ny.

Kon tro le po win ny być prze pro wa dza ne przez jed -
nost ki spe cja li stycz ne dzia ła ją ce na pod sta wie od ręb -
nych prze pi sów (np. jed nost ki Urzę du Do zo ru Tech -
nicz ne go) al bo oso by upo wa żnio ne przez pra co daw cę
i po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje.

W związ ku z wąt pli wo ścia mi do ty czą cy mi in ter pre -
ta cji prze pi sów roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni -
ków pod czas pra cy De par ta ment Po li ty ki Prze my sło -
wej Mi ni ster stwa Go spo dar ki i Pra cy w pi śmie z dnia

8 czerwca 2004 r. wy ja śnił kwe stie po sia da nia od po -
wied nich kwa li fi ka cji przez oso by do ko nu ją ce kon tro li
ma szyn z upo wa żnie nia pra co daw cy: „Prze pis ten na -
le ży ro zu mieć w ten spo sób, że po win ny to być oso by
praw ne lub fi zycz ne, kom pe tent ne do wy ko ny wa nia
za dań wy ni ka ją cych z za kre su kon tro li okre ślo nych
grup ma szyn. Po win ny one przede wszyst kim znać
bu do wę kon tro lo wa nych ma szyn, za kres kon tro li, spo -
so by jej do ko ny wa nia oraz kry te ria oce ny jej wy ni ków.
Mo gą to być oso by za trud nio ne w za kła dzie pra co -
daw cy, któ rych nie zbęd ne kwa li fi ka cje do kom pe tent -
ne go wy ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych z kon tro lą
naj ła twiej jest spraw dzić. Nie do ty czy to przy pad ków,
gdy oso ba mi ta ki mi są przed sta wi cie le in sty tu cji pań -
stwo wych, jak np. Urząd Do zo ru Tech nicz ne go, spra -
wu ją cych nad zór nad okre ślo ny mi gru pa mi urzą dzeń
z mo cy prze pi sów praw nych”.

Roz po rzą dze nie nie okre śla for my i tre ści do ku -
men tu do re je stro wa nia wy ni ków kon tro li ma szy ny, po -
zo sta wia jąc peł ną do wol ność w tym za kre sie. De par -
ta ment Po li ty ki Prze my sło wej Mi ni ster stwa Go spo dar ki
i Pra cy wy ja śnił w ww. pi śmie, że: „For ma i treść wy ni -
ków po win na umo żli wiać upew nie nie się co do ich po -
praw no ści i wia ry god no ści za rów no przez pra co daw -
cę, jak i in ne stro ny, któ rych to do ty czy”.
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Lp. Sposób
użytkowania

Rodzaj sprzętu roboczego 
(maszyna, urządzenie, instalacja, narzędzie) Podstawa prawna Uwagi

1. Obsługa Urzą dze nia trans por tu bli skie go:
1) suw ni ce, żu ra wie, wcią gar ki i wcią gni ki, z wy jąt -
kiem urzą dzeń z na pę dem ręcz nym wszyst kich
me cha ni zmów,
2) układ ni ce do skła do wa nia ła dun ków w ma ga zy -
nach,
3) ukła dar ki do ukła da nia to rów,
4) dźwi gi, z wy jąt kiem dźwi gów oso bo wych, dźwi -
gów to wa ro wych ze ste ro wa niem ze wnętrz nym,
dźwi gów to wa ro wych ma łych i urzą dzeń do trans -
por tu osób nie peł no spraw nych,
5) wy cią gi to wa ro we i wy cią gi stat ków,
6) po de sty ru cho me, z wy jąt kiem za ła dow czych
po de stów bur to wych,
7) dźwi gni ce li no to ro we,
8) urzą dze nia do ma ni pu la cji kon te ne ra mi,
9) oso bo we i to wa ro we ko le je li no we oraz wy cią gi
nar ciar skie,
10) po mo sty ru cho me z ze spo ła mi na pę do wy mi
w przy sta niach pro mo wych

Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 18 lip ca 2001 r.
w spra wie try bu
spraw dza nia kwa li fi -
ka cji wy ma ga nych
przy ob słu dze i kon -
ser wa cji urzą dzeń
tech nicz nych
(Dz. U. Nr 79,
poz. 849, zm. Dz. U.
z 2003 r. Nr 50,
poz. 426)

Upraw nie nie bez ter mi -
no we – za świad cze nie
kwa li fi ka cyj ne wy da -
wa ne przez or gan wła -
ści wej jed nost ki
do zo ru tech nicz ne go

2. Konserwacja Urządzenia transportu bliskiego:
1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
2) układnice do składowania ładunków 
w magazynach,
3) układarki do układania torów,
4) dźwigi,
5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,
6) podesty ruchome,
7) dźwignice linotorowe,
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8) dźwi gni ki (pod no śni ki), z wy jąt kiem dźwi gni ków
sta no wią cych fa brycz ne wy po sa że nie po jaz dów
oraz me cha ni zmów wy wro tu skrzyń ła dun ko wych
po jaz dów i me cha ni zmów po chy la nia sto łów tech -
no lo gicz nych,
9) urzą dze nia do ma ni pu la cji kon te ne ra mi,
10) prze no śni ki oso bo we i to wa ro we,
11) oso bo we i to wa ro we ko le je li no we oraz wy cią -
gi nar ciar skie,
12) po mo sty ru cho me z ze spo łem na pę do wym
w przy sta niach pro mo wych

3. Obsługa
(kierowanie) 
i konserwacja

Wózki jezdniowe podnośnikowe
z mechanicznym napędem podnoszenia

4. Napełnianie Zbior ni ki sta łe z ze spo ła mi na pę do wy mi na skro -
plo ne ga zy wę glo wo do ro we oraz zbior ni ki prze no -
śne o po jem no ści po wy żej 350 cm3

5. Obsługa Urządzenia do napełniania 
i opróżniania zbiorników transportowych

6. Obsługa
(kierowanie)

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym Rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 10 maja 2002 r.
w sprawie
bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków
jezdniowych z napę-
dem silnikowym
(Dz.U. Nr 70, poz.650,
zm. Dz.U. z 2003 r. Nr
65, poz. 603)

Upraw nie nie to
imien ne ze zwo le nie
do ob słu gi wóz ka wy -
sta wio ne przez pra co -
daw cę, (wa żne na
te re nie za kła du pra cy
te go pra co daw cy),
po ukoń cze niu szko le -
nia zor ga ni zo wa ne go
wg pro gra mu za twier -
dzo ne go przez Dział
Szko leń w Od dzia le
UDT w Gli wi cach

Wymiana Butle z gazem w wózkach jezdniowych 
z napędem silnikowym zasilanym gazem

7. Obsługa Maszyny do robót ziemnych:
1) Ko par ki jed no na czy nio we
2) Ko par ko ła do war ki
3) Ko par ko spy char ki
4) Ko par ki wie lo na czy nio we, w tym łań cu cho we
5) Ko par ki dre nar skie
6) Spy char ki
7) Rów niar ki
8) Zgar niar ki
9) Ła do war ki jed no na czy nio we
10) Po głę biar ki pły wa ją ce jed no czer pa ko we i wie -
lo czer pa ko we
11) Po głę biar ki ssą ce śród lą do we
12) Pa low ni ce
13) Ka fa ry
14) Mło ty spa li no we
15) Urzą dze nia wi bra cyj ne do po grą ża nia i wy ry -
wa nia
16) Wiert ni ce do ko twi
17) Wiert ni ce po zio me z za si la czem hy drau licz -
nym
18) Świ dro usta wia cze słu pów
19) Ma szy ny do czysz cze nia i re no wa cji ro wów
me lio ra cyj nych

Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 20 wrze -
śnia 2001 r.
w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny
pra cy pod czas eks -
plo ata cji ma szyn i in -
nych urzą dzeń
tech nicz nych do ro -
bót ziem nych, bu -
dow la nych i dro go-
wych
(Dz. U. Nr 118,
poz. 1263)

Upraw nie nie bez ter mi -
no we – świa dec two
i wpis do ksią żki ope -
ra to ra wy da nej przez
In sty tut Me cha ni za cji
Bu dow nic twa i Gór nic -
twa Skal ne go w War -
sza wie

8. Obsługa Maszyny do robót drogowych:
1) Zespoły maszyn do produkcji mieszanek
bitumicznych
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2) Maszyny do rozkładania mieszanek
bitumicznych
3) Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych
4) Repavery i remixery
5) Remontery nawierzchni
6) Recyklery
7) Frezarki do nawierzchni dróg
8) Przecinarki do nawierzchni dróg
9) Narzędzia udarowe ręczne
10) Maszyny do produkcji, sortowania i
uszlachetniania kruszyw
11) Zespoły maszyn do produkcji mieszanek
betonowych1)

12)Maszyny do rozkładania mieszanek
betonowych
13) Maszyny do stabilizacji gruntów
14)Walce drogowe
15) Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
16) Samojezdne malowarki znaków na jezdni
17) Piły mechaniczne do ścinki drzew
18) Odśnieżarki mechaniczne

1) Kwa li fi ka cje ope ra to -
ra ze spo łów ma szyn
do pro duk cji mie sza -
nek be to no wych upo -
wa żnia ją do ob słu gi
be to nia rek

2) Nie do ty czy be to nia -
rek z na pę dem sil ni ka -
mi elek trycz ny mi
jed no fa zo wy mi oraz
sil ni ka mi trój fa zo wy mi
o mo cy do 1 kW

9. Montaż Żurawie wieżowe

10. Obsługa Maszyny różne:
1) Wielozadaniowe nośniki osprzętów
2) Wyładowarki wagonów
3) Lokomotywki wąskotorowe
4) Sprężarki przewoźne
5) Elektrownie polowe
6) Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne
7)Maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów
8) Betoniarki2)

9) Pompy do mieszanki betonowej
10) Agregaty tynkarskie
11) Podajniki do betonu
12) Wózki podnośnikowe i platformowe 
z napędem spalinowym i akumulatorowe

11. Montaż Rusztowania budowlano-montażowe metalowe

12. Eksploatacja 
i dozór

Urzą dze nia, in sta la cje i sie ci elek tro ener ge tycz -
ne wy twa rza ją ce, prze twa rza ją ce, prze sy ła ją ce
i zu ży wa ją ce ener gię elek trycz ną:
1) urzą dze nia prą do twór cze przy łą czo ne do kra jo -
wej sie ci elek tro ener ge tycz nej bez wzglę du na wy -
so kość na pię cia zna mio no we go;
2) urzą dze nia, in sta la cje i sie ci elek tro ener ge tycz -
ne o na pię ciu nie wy ższym niż 1 kV;
3) urzą dze nia, in sta la cje i sie ci o na pię ciu zna mio -
no wym po wy żej 1 kV;
4) ze spo ły prą do twór cze o mo cy po wy żej 50 kW;
5) urzą dze nie elek tro ter micz ne;
6) urzą dze nia do elek tro li zy;
7) sie ci elek trycz ne go oświe tle nia ulicz ne go;
8) elek trycz na sieć trak cyj na;
9) elek trycz ne urzą dze nia w wy ko na niu prze ciw -
wy bu cho wym;
10) apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa oraz urzą dze -
nia i in sta la cje au to ma tycz nej re gu la cji; ste ro wa nia
i za bez pie czeń urzą dzeń i in sta la cji wy mie nio nych
w pkt 1-9;
11) urzą dze nia tech ni ki woj sko wej lub uzbro je nia;
12) urzą dze nia ra tow ni czo -ga śni cze i ochro ny gra nic

Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki,
Pra cy I Po li ty ki Spo -
łecz nej z dnia 28
kwiet nia 2003 r.
w spra wie szcze gó ło -
wych za sad stwier -
dza nia po sia da nia
kwa li fi ka cji przez
oso by zaj mu ją ce się
eks plo ata cją urzą -
dzeń, in sta la cji i sie ci
(Dz. U. Nr 89,
poz. 828, zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 141,
poz. 1189)

USTAWA z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (j.t. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, zm. Dz.U. z
2011 r. Nr 94, poz. 551)

Upraw nie nie bez ter mi -
no we - wy ma ga ne jest
po now ne spraw dze nie
wy ma gań:
a) gdy eks plo ata cja
urzą dzeń, in sta la cji lub
sie ci pro wa dzo na jest
nie zgod nie z prze pi sa -
mi b) gdy w cią gu ko -
lej nych 5 lat oso ba nie
zaj mo wa ła się eks plo -
ata cją urzą dzeń, in sta -
la cji lub sie ci któ rych
upraw nie nie do ty czy
lub gdy ich pa ra me try
ule gły istot nej zmia nie 
c) gdy oso ba zaj mu ją -
ca się eks plo ata cją
świad czy usłu gi
na rzecz kon su men tów
oraz  małych lub
średnich przed się -
biorstw – co 5 lat.
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13. Eksploatacja
i dozór

Urzą dze nia wy twa rza ją ce, prze twa rza ją ce,
prze sy ła ją ce i zu ży wa ją ce cie pło oraz in ne
urzą dze nia ener ge tycz ne:

1) ko tły pa ro we oraz wod ne na pa li wa sta łe, płyn -
ne i ga zo we, o mo cy po wy żej 50 kW, wraz z urzą -
dze nia mi po moc ni czy mi;
2) sie ci i in sta la cje ciepl ne wraz z urzą dze nia mi
po moc ni czy mi, o prze sy le cie pła po wy żej 50 kW;
3) tur bi ny pa ro we oraz wod ne o mo cy po wy żej 50
kW, wraz z urzą dze nia mi po moc ni czy mi;
4) prze my sło we urzą dze nia od bior cze pa ry i go rą -
cej wo dy, o mo cy po wy żej 50 kW;
5) urzą dze nia wen ty la cji, kli ma ty za cji i chłod ni cze,
o mo cy po wy żej 50 kW;
6) pom py, ssa wy, wen ty la to ry i dmu cha wy, o mo -
cy po wy żej 50 kW;
7) sprę żar ki o mo cy po wy żej 20 kW oraz in sta la cje
sprę żo ne go po wie trza i ga zów tech nicz nych;
8) urzą dze nia do skła do wa nia, ma ga zy no wa nia
i roz ła dun ku pa liw, o po jem no ści skła do wa nia od -
po wia da ją cej ma sie po nad 100 Mg;
9) pie ce prze my sło we o mo cy po wy żej 50 kW;
10) apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa i urzą dze nia
au to ma tycz nej re gu la cji do urzą dzeń i in sta la cji
wy mie nio nych w pkt 1-9;
11) urzą dze nia tech ni ki woj sko wej lub uzbro je nia;
12) urzą dze nia ra tow ni czo -ga śni cze i ochro ny gra nic

14. Eksploatacja
i dozór

Urzą dze nia, in sta la cje i sie ci ga zo we wy twa rza -
ją ce, prze twa rza ją ce, prze sy ła ją ce, ma ga zy nu -
ją ce i zu ży wa ją ce pa li wa ga zo we:

1) urzą dze nia do pro duk cji pa liw ga zo wych, ge ne -
ra to ry ga zu;
2) urzą dze nia do prze twa rza nia i uzdat nia nia pa liw
ga zo wych, roz kład nie pa liw ga zo wych, urzą dze nia
prze rób ki ga zu ziem ne go, oczysz czal nie ga zu,
roz prę żal nie i roz lew nie ga zu płyn ne go, oda zo -
tow nie, mie szal nie;
3) urzą dze nia do ma ga zy no wa nia pa liw ga zo -
wych;
4) sie ci ga zo we roz dziel cze o ci śnie niu nie wy -
ższym niż 0,5 MPa (ga zo cią gi i punk ty re duk cyj ne,
sta cje ga zo we);
5) sie ci ga zo we prze sy ło we o ci śnie niu po wy -
żej 0,5 MPa (ga zo cią gi, sta cje ga zo we, tłocz nie
ga zu);
6) urzą dze nia i in sta la cje ga zo we o ci śnie niu nie
wy ższym niż 5 kPa;
7) urzą dze nia i in sta la cje ga zo we o ci śnie niu po -
wy żej 5 kPa;
8) prze my sło we od bior ni ki pa liw ga zo wych o mo -
cy po wy żej 50 kW;
9) tur bi ny ga zo we;
10) apa ra tu ra kon tro l no -po mia ro wa, urzą dze nia
ste ro wa nia do sie ci, urzą dzeń i in sta la cji wy mie -
nio nych w pkt 1-9.

15. Obsługa
(Prace
spawalnicze)

Elektryczne urządzenia spawalnicze
z osprzętem



5.4. Kwa li fi ka cje ope ra to rów ma szyn

Je że li ob słu ga, na pra wa, re mont lub kon ser wa cja
ma szyn po wo du ją za gro że nia dla bez pie czeń stwa lub
zdro wia pra cow ni ków, pra co daw ca po wi nien za pew -
nić, aby czyn no ści te wy ko ny wa ne by ły przez pra cow -
ni ków upo wa żnio nych i po sia da ją cych od po wied nie
kwa li fi ka cje.

Wy ma ga ne przy użyt ko wa niu sprzę tu ro bo cze go
kwa li fi ka cje okre ślo ne są w od po wied nich prze pi sach
bra nżo wych i za le żne są od ro dza ju sprzę tu i je go pa -
ra me trów. Do ku men ty po twier dza ją ce na by cie kwa li fi -
ka cji mo gą przyj mo wać ró żną po stać, np. za świad -
cze nie, świa dec two, ksią żka ope ra to ra, i mo gą być
wy da wa ne na czas nie gra ni czo ny (upraw nie nia bez -
ter mi no we) lub na czas ogra ni czo ny (upraw nie nia ter -
mi no we, tzn. na le ży je od na wiać co pe wien okre ślo ny
czas). W ta be li 2 prze sta wio no przy kła dy upraw nień
kwa li fi ka cyj nych wraz z pod sta wą praw ną.

5.5. In for mo wa nie i szko le nie 
pra cow ni ków

Pra co daw ca nie mo że do pu ścić pra cow ni ka do pra -
cy, do któ rej wy ko ny wa nia nie po sia da on wy ma ga -
nych kwa li fi ka cji (o któ rych mo wa w po przed nim roz -
dzia le), a ta kże do sta tecz nej zna jo mo ści prze pi sów
oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pra co daw -
ca po wi nien in for mo wać pra cow ni ków o za gro że niach
zwią za nych z ma szy na mi znaj du ją cy mi się w miej scu
pra cy lub je go oto cze niu oraz wszel kich zmia nach
w nich wpro wa dzo nych w ta kim za kre sie, w ja kim zmia -
ny te mo gą mieć wpływ na bez pie czeń stwo ma szy ny,
na wet gdy pra cow ni cy bez po śred nio nie użyt ku ją tych
ma szyn. Pra cow nik jest obo wią za ny po twier dzić na pi -
śmie za po zna nie się z prze pi sa mi oraz za sa da mi bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest za pew nie nie
prze szko le nia pra cow ni ka w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przed do pusz cze niem go
do pra cy (szko le nie wstęp ne) oraz pro wa dze nie
okre so wych szko leń w tym za kre sie.

Szko le nie wstęp ne skła da się z dwóch eta pów:
szko le nia wstęp ne go ogól ne go, tzw. in struk ta żu
ogól ne go i szko le nia wstęp ne go sta no wi sko we go,
tzw. in struk ta żu sta no wi sko we go.

W trak cie in struk ta żu ogól ne go pra cow nik po wi -
nien zo stać za po zna ny z pod sta wo wy mi prze pi sa mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za war ty mi w Ko dek -
sie pra cy, w ukła dach zbio ro wych pra cy lub w re gu la -
mi nach pra cy, z prze pi sa mi oraz za sa da mi bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy obo wią zu ją cy mi w da nym
za kła dzie pra cy, a ta kże z za sa da mi udzie la nia pierw -
szej po mo cy w ra zie wy pad ku.

In struk taż sta no wi sko wy po wi nien z ko lei za pew -
nić pra cow ni ko wi za po zna nie się z me to da mi bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy z uży ciem ma szyn,
w tym z wy stę pu ją cy mi na je go sta no wi sku czyn ni ka -
mi śro do wi ska pra cy, ry zy kiem za wo do wym zwią za -
nym z wy ko ny wa ną pra cą i spo so ba mi ochro ny
przed za gro że nia mi. In struk taż sta no wi sko wy koń czy
się spraw dzia nem wie dzy i umie jęt no ści z za kre su wy -
ko ny wa nia pra cy zgod nie z prze pi sa mi oraz za sa da -
mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Od by cie in struk ta żu ogól ne go oraz in struk ta żu
sta no wi sko we go pra cow nik po twier dza na pi śmie
w kar cie szko le nia wstęp ne go, któ ra jest prze cho -
wy wa na w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.

Szko le nie okre so we pra cow ni ków ob słu gi ma szyn
(za trud nio nych na sta no wi skach ro bot ni czych) prze pro -
wa dza się nie rza dziej niż raz na 3 la ta, a na sta no wi -
skach, na któ rych są wy ko ny wa ne pra ce szcze gól nie
nie bez piecz ne, nie rza dziej niż raz w ro ku. Szko le nie to
ma na ce lu ak tu ali za cję i ugrun to wa nie wie dzy i umie -
jęt no ści w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz za zna jo mie nie pra cow ni ków z no wy mi roz wią za -
nia mi tech nicz no -or ga ni za cyj ny mi w tym za kre sie. Szko -
le nie okre so we koń czy się eg za mi nem spraw dza ją cym
przy swo je nie wie dzy ob ję tej pro gra mem szko le nia. Or -
ga ni za tor tego szkole nia po twier dza je go ukoń cze nie
sto sow nym za świad cze niem, któ re prze cho wu je się
w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.

Pra co daw ca po wi nien pra cow ni kom udo stęp nić
do sta łe go ko rzy sta nia ak tu al ne in struk cje do ty czą ce
użyt ko wa nia ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych.
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Gazowe urządzenia spawalnicze z osprzętem Roz po rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 27 kwiet -
nia 2000 r.
w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny
pra cy przy pra cach
spa wal ni czych
(Dz. U. Nr 40,
poz. 470)

Upraw nie nie bez ter mi -
no we – wy sta wio ne
„Za świad cze nie
o ukoń cze niu szko le -
nia” lub „Świa dec two
eg za mi nu spa wa cza”
lub wpis do „Ksią żki
spa wa cza”



In struk cje te po win ny za wie rać co naj mniej in for ma cje
do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie:

1) wa run ków użyt ko wa nia ma szyn,
2) wy stę po wa nia mo żli wych do prze wi dze nia sy tu -

acji nie ty po wych,
3) prak ty ki użyt ko wa nia ma szyn.
In struk cje po win ny być zro zu mia łe dla pra cow ni -

ków, któ rych do ty czą.

5.6. Kon sul ta cje z pra cow ni ka mi

Pra co daw ca po wi nien kon sul to wać z pra cow ni ka -
mi lub ich przed sta wi cie la mi za gad nie nia zwią za ne
z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy w za kre sie sze ro -

ko po ję te go użyt ko wa nia sprzę tu ro bo cze go oraz
umo żli wiać pra cow ni kom udział w dys ku sjach w tych
spra wach.

Pra cow ni cy lub ich przed sta wi cie le mo gą przed -
sta wiać pra co daw cy wnio ski w spra wie eli mi na cji lub
ogra ni cze nia za gro żeń za wo do wych. Pra co daw ca jest
obo wią za ny za pew nić od po wied nie wa run ki do prze -
pro wa dza nia kon sul ta cji, a zwłasz cza za pew nić, aby
od by wa ły się w go dzi nach pra cy. Za czas nie prze pra -
co wa ny w związ ku z udzia łem w kon sul ta cjach pra -
cow ni cy lub ich przed sta wi cie le za cho wu ją pra wo
do wy na gro dze nia. Pra cow ni cy lub ich przed sta wi cie -
le nie mo gą po no sić ja kich kol wiek nie ko rzyst nych dla
nich kon se kwen cji z ty tu łu po wy ższej dzia łal no ści.
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6.1. Pojęcie norm zharmonizowanych

W Pol sce oraz w ca łej Eu ro pie, nor my nie ma ją sta -
tu su ob li ga to ryj ne go – ist nie je peł na do bro wol ność
sto so wa nia norm. Pro du cent ma szy ny ma za pew nić
by je go wy rób był bez piecz ny, a me to da ja ką to osią -
gnie jest po zo sta wio na je go wy bo ro wi i od po wie dzial -
no ści. Wy ma ga nia dy rek ty wy ma szy no wej są sfor mu -
ło wa ne w spo sób ogól ny i trud ny do bez po śred nie go
wy ko rzy sta nia przez pro jek tan tów (pro du cen tów) – nie
za wie ra ją kon kret nych pro po zy cji roz wią zań tech nicz -
nych, roz wią za nia ta kie znaj dzie my na to miast w nor -
mach tech nicz nych. Dla te go ja ko po moc wszel kim
pro du cen tom wpro wa dzo no in sty tu cję do mnie ma nia
speł nie nia wy ma gań za sad ni czych (dy rek ty wy ma szy -
no wej) po przez za sto so wa nie w pro ce sie pro duk cji
norm zhar mo ni zo wa nych. W Pol sce za sa da ta jest wy -
ra żo na w art. 13. ust. 1 usta wy o sys te mie oce ny zgod -
no ści: „Do mnie my wa się, że wy rób speł nia okre ślo ne
za sad ni cze wy ma ga nia, je że li jest zgod ny z od po wied -
ni mi po sta no wie nia mi norm zhar mo ni zo wa nych lub
spe cy fi ka cji zhar mo ni zo wa nych”. W uprosz cze niu mo -
żna stwier dzić, że nor my zhar mo ni zo wa ne z dy rek ty -
wa mi no we go po dej ścia (w tym z dy rek ty wą ma szy -
no wą) to nor my, któ rych za sto so wa nie jest
po twier dze niem speł nie nia przez wy ro by (ma szy ny)
ob ję te dy rek ty wa mi no we go po dej ścia wy ma gań za -
sad ni czych. Kon se kwen cją uzna nia Nor my Eu ro pej -
skiej za nor mę zhar mo ni zo wa ną jest opu bli ko wa nie
nu me ru i ty tu łu nor my w Dzien ni ku Urzę do wym Unii
Eu ro pej skiej se rii C. Na to miast w Pol sce zgod nie
z art. 13 ust. 3 usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści,
Pre zes Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go ogła sza
dwa ra zy w ro ku, w dro dze ob wiesz cze nia, w Dzien ni -
ku Urzę do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej „Mo ni tor Pol -
ski”, nu me ry i ty tu ły norm zhar mo ni zo wa nych wraz
z ty tu ła mi ak tów praw nych wdra ża ją cych dy rek ty wy
no we go po dej ścia i da ny mi do ty czą cy mi miej sca ich
pu bli ka cji, a ta kże in for ma cje o ogło szo nych przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską okre sach przej ścio wych sto so wa nia
do mnie ma nia zgod no ści i ostrze że niach do ty czą cych
ogra ni cze nia do mnie ma nia zgod no ści, we dług sta nu
na dzień 30 czerw ca i 31 grud nia ka żde go ro ku. Tek -
sty ob wiesz czeń oraz ak tu al ne wy ka zy norm zhar mo -
ni zo wa nych z po szcze gól ny mi dy rek ty wa mi no we go
po dej ścia umiesz czo ne są na stro nie www.pkn.pl

Nie ste ty, du ża część pol skich norm wpro wa dza ją -
cych nor my eu ro pej skie (w tym nor my zhar mo ni zo wa -
ne z dy rek ty wą ma szy no wą 2006/42/WE) jest wy da wa -
na me to dą uzna nia, w tzw. for mie okład ko wej. Nor my
te są do stęp ne tyl ko w ję zy kach ory gi na łu (an giel ski,
fran cu ski, nie miec ki), na ję zyk pol ski prze tłu ma czo na
jest tyl ko stro na ty tu ło wa.

6.2. Ro la i struk tu ra norm 
zhar mo ni zo wa nych

Za pi sa na w usta wie o sys te mie oce ny zgod no ści
za sa da do mnie ma nia zgod no ści wy ro bu (ma szy ny)
z wy ma ga nia mi dy rek tyw no we go po dej ścia, je że li wy -
rób speł nia wy ma ga nia norm zhar mo ni zo wa nych, czy -
ni z norm nie zwy kle wa żny ele ment ca łe go sys te mu
pro jek to wa nia, bu do wy oraz ba dań i oce ny zgod no -
ści ma szyn z wy ma ga nia mi za sad ni czy mi. Nor my zhar -
mo ni zo wa ne wspól nie two rzą spój ną upo rząd ko wa ną
struk tu rę. Głów nym za da niem norm jest uszcze gó ło -
wie nie i skon kre ty zo wa nie wy ma gań za war tych w dy -
rek ty wach.

Ogól nie nor my mo że my po dzie lić na dwie gru py:
1) nor my ho ry zon tal ne (ty pu A i B) od no szą ce się

do wszyst kich ro dza jów ma szyn,
2) nor my wer ty kal ne (ty pu C) od no szą ce się

do okre ślo ne go ro dza ju ma szyn, tzw. nor my przed -
mio to we.

Kon cep cja tria dy bez pie czeń stwa, czy li mi ni ma li za -
cji ry zy ka przez kon struk cję ma szy ny we wnętrz nie bez -
piecz nej, sto so wa nie tech nicz nych środ ków ochron -
nych i in for mo wa nie użyt kow ni ka o po zo sta łym ry zy ku
reszt ko wym, zo sta ła uwzględ nio na w nor mach zhar -
mo ni zo wa nych. W nor mach pod sta wo wych ty pu A znaj -
dzie my in for ma cje na te mat ter mi no lo gii, za sad pro jek -
to wa nia i aspek tów ogól nych, ma ją cych za sto so wa nie
do wszyst kich ma szyn. Z ko lei nor my ty pu B od no szą
się do aspek tów bez pie czeń stwa (typ B1) lub urzą dzeń
ochron nych (typ B2). Na to miast nor my ty pu C, od no -
szą ce się do bez pie czeń stwa kon kret ne go ro dza ju ma -
szyn, zbu do wa ne są zgod nie z tria dą bez pie czeń stwa,
tzn. za wie ra ją roz dzia ły po świę co ne bez pie czeń stwu
kon struk cji, za sa dom do bo ru i sto so wa nia środ ków
ochron nych oraz me to dom in for mo wa nia, za rów no
na ma szy nie, jak i w to wa rzy szą cej jej in struk cji użyt ko -
wa nia.
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6. Rola norm zharmonizowanych 
w koncepcji kształtowania bezpieczeństwa



Struk tu ra norm ma okre ślo ną hie rar chię. Po sta no -
wie nia za war te w nor mach ty pu C, ja ko naj bar dziej
szcze gó ło we i uwzględ nia ją ce spe cy fi kę kon kret nych
kon struk cji ma szyn, ma ją wy ższą ran gę niż po sta no -
wie nia do ty czą ce tych sa mych za gad nień po da ne
w nor mach ho ry zon tal nych ty pu A i B. Ana lo gicz nie,
po sta no wie nia norm ty pu B ma ją wy ższą ran gę niż
norm ty pu A. Przy kła dy norm zhar mo ni zo wa nych z dy -
rek ty wą ma szy no wą przed sta wio no w ta be li 3.

6.3. Rola norm zharmonizowanych
w procesie dostosowania maszyn do
wymagań minimalnych

Wy ma ga nia od no szą ce się do aspek tów bez pie -
czeń stwa w nor mach ty pu B1 oraz wy ma ga nia do ty -
czą ce do bo ru i sto so wa nia tech nicz nych środ ków bez -
pie czeń stwa w nor mach ty pu B2 na le ży uwzględ niać
we wszyst kich ma szy nach bez wzglę du na ich wiek.

Aspek ty bez pie czeń stwa w isto cie zwią za ne są
z ce cha mi an tro po lo gicz ny mi lu dzi, ta ki mi jak za sięg
koń czyn (mo żli wość do stę pu do stref nie bez piecz -
nych), czy wra żli wość na czyn ni ki ze wnętrz ne (tem -
pe ra tu ra, ha łas, drga nia, pro mie nio wa nie, sub stan cje
che micz ne itp.). Dla ope ra to ra ma szy ny z punk tu wi -
dze nia bez pie czeń stwa nie jest istot ne czy ma do czy -
nie nia z no wą czy też sta rą ma szy ną, istot ne jest czy
ta ma szy na stwa rza dla nie go za gro że nia. Trud no so -
bie wy obra zić, że do użyt ko wa nej ma szy ny mon tu je
się osło nę bez za cho wa nia od le gło ści bez pie czeń -
stwa, czy li osło nę nie gwa ran tu ją cą bez pie czeń stwa.
Nor my ty pu B1 za wie ra ją kry te ria ochro ny lu dzi wy -
łącz nie ze wzglę du na ich ce chy i wła ści wo ści i dla te -
go po win ny być sto so wa ne do wszyst kich, no wych
jak i już użyt ko wa nych ma szyn bez wzglę du ma ich
wiek. Po nad to nie ma in nych kry te riów i si łą rze czy
nor my te mu szą być sto so wa ne.

Po dob nie wy glą da sy tu acja z nor ma mi ty pu B2 od -
no szą cy mi się do do bo ru i sto so wa nia tech nicz nych
środ ków bez pie czeń stwa. Na sta rych ma szy nach mon -
tu je się do stęp ne obec nie w han dlu urzą dze nia ochron -
ne, któ re speł nia ją wy ma ga nia za sad ni cze. Ab sur dem
by łoby sto so wa nie na użyt ko wa nej ma szy nie no wych
urzą dzeń ochron nych i nie wy ko rzy sty wa nie w peł ni
ich wła ści wo ści ochron nych lub ich po zba wia nie. Sto -
su jąc na sta rych ma szy nach no we urzą dze nia ochron -
ne na le ży wy ko rzy stać w peł ni ich ce chy funk cjo nal -
ne. No we urzą dze nia ochron ne mo żna wpi nać
w ukła dy ste ro wa nia przy uży ciu kla sycz nych i tań -
szych ele men tów ste ro wa nia, ta kich jak prze kaź ni ki
lub stycz ni ki, ale nie po zba wia jąc ich funk cjo nal no ści.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że tre ści norm
zhar mo ni zo wa nych ty pu A i C od no szą ce się
do kon struk cji we wnętrz nie bez piecz nych do ty czą
tyl ko no wych ma szyn, na to miast nor my zhar mo ni -
zo wa ne z dy rek ty wą ma szy no wą ty pów B1 i B2 są
nie ja ko jed no cze śnie zhar mo ni zo wa ne z dy rek ty -
wą na rzę dzio wą. Wy ma ga nia od no szą ce się
do aspek tów bez pie czeń stwa w śro do wi sku pra cy
i do sto so wa nia urzą dzeń ochron nych są uni wer -
sal ne – od no szą się za rów no do ma szyn no wych,
jak i sta rych.

Eu ro pej ska za sa da do bro wol no ści sto so wa nia
norm, bio rąc pod uwa gę pol skie prze pi sy, jest tro chę
nie ja sna. W roz po rzą dze niach są przy wo ły wa ne pol -
skie nor my, przez co sta ją się one ob li ga to ryj ne za -
rów no dla ma szyn no wych, jak i sta rych. W przy pad -
ku ma szyn do ty czy to głów nie norm ty pu B
(od no szą cych się do aspek tów bez pie czeń stwa
i do urzą dzeń ochron nych), tak więc nie bu rzy to usta -
lo nej za sa dy do bro wol no ści sto so wa nia norm i ma
swo je lo gicz ne uza sad nie nie.
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Rys. 4. Struktura norm zharmonizowanych

W Pol sce oraz w ca łej Eu ro pie, nor my nie ma ją sta tu su ob li ga to ryj ne go – ist nie je peł na do bro wol ność sto so wa -
nia norm. Pro du cent ma szy ny ma za pew nić by je go wy rób był bez piecz ny, a me to da ja ką to osią gnie jest po zo -
sta wio na je go wy bo ro wi i od po wie dzial no ści.
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Tabela 3. Przykłady norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE 
(Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2011/C388/01 z dnia 18.11.2011 r.)

NORMY TYPU A (WYMAGANIA PODSTAWOWE)

Lp. Numer normy Tytuł normy Uwagi

1. PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania 
–  Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
W języku oryginału. Zastąpiła: PN-EN ISO 12100-1:2005,
PN-EN ISO 12100-2:2005, PN-EN ISO 14121-1:2008

NORMY TYPU B1 (ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA)

1. PN-EN 349+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające
zgnieceniu części ciała człowieka

2. PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 1:
Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
całym ciałem do maszyny

3. PN-EN 547-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 2:
Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp

4. PN-EN 547-3+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego - Część 3:
Dane antropometryczne

5. PN-EN 614-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania
- Część 1: Terminologia i zasady ogólne

W języku
oryginału

6. PN-EN 614-2+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Er go no micz ne za sa dy pro jek to wa nia
– Część 2: In te rak cje mię dzy pro jek to wa niem ma szyn a za da -
nia mi ro bo czy mi

7. PN-EN 626-1+A1:2008 Bez pie czeń stwo ma szyn – Zmniej sza nie ry zy ka dla zdro wia po -
wo do wa ne go sub stan cja mi nie bez piecz ny mi emi to wa ny mi przez
ma szy ny – Część 1: Za sa dy i wy ma ga nia dla pro du cen tów
maszyn

8. PN-EN 626-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia
powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi
przez maszyny - Część 2: Metodyka określania procedur
sprawdzania

9. PN-EN 842+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa
- Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

10. PN-EN 894-1+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia er go no micz ne do ty czą -
ce pro jek to wa nia wskaź ni ków i ele men tów ste row ni czych
– Część 1: Ogól ne za sa dy in te rak cji mię dzy czło wie kiem
a wskaź ni ka mi i ele men ta mi ste row ni czy mi

11. PN-EN 894-2+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia er go no micz ne do ty czą -
ce pro jek to wa nia wskaź ni ków i ele men tów ste row ni czych
– Część 2: Wskaź ni ki

12. PN-EN 894-3+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia er go no micz ne do ty czą -
ce pro jek to wa nia wskaź ni ków i ele men tów ste row ni czych
– Część 3: Ele men ty ste row ni cze

13. PN-EN 894-4: 2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia er go no micz ne do ty czą -
ce pro jek to wa nia wskaź ni ków i ele men tów ste row ni czych
– Część 4: Umiej sco wie nie i roz miesz cze nie wy świe tla czy
i ele men tów ste row ni czych

W języku
oryginału

14. PN-EN 981+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – System dźwiękowych i wizualnych
sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

15. PN-EN 1005-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka -
Część 1: Terminy i definicje
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Lp. Numer normy Tytuł normy Uwagi

16. PN-EN 1005-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka -
Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

17. PN-EN 1005-3+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka -
Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

W języku
oryginału

18. PN-EN 1005-4+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka -
Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

W języku
oryginału

19. PN-EN 1037+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu
uruchomieniu

20. PN-EN 1837+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn W języku
oryginału

21. PN-EN 12198-1+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn -- Oce na i zmniej sza nie ry zy ka wy ni ka -
ją ce go z pro mie nio wa nia emi to wa ne go przez ma szy ny --
Część 1: Za sa dy ogól ne

22. PN-EN 12198-2+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn -- Oce na i zmniej sza nie ry zy ka wy ni ka -
ją ce go z pro mie nio wa nia emi to wa ne go przez ma szy ny --
Część 2: Spo sób po mia ru emi to wa ne go pro mie nio wa nia

23. PN-EN 12198-3+A1:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn -- Oce na i zmniej sza nie ry zy ka wy ni ka -
ją ce go z pro mie nio wa nia emi to wa ne go przez ma szy ny --
Część 3: Zmniej sze nie pro mie nio wa nia przez tłu mie nie lub
ekra no wa nie 

24. PN-EN 13478+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie pożarom i ochrona
przeciwpożarowa

W języku
oryginału

25. PN-EN 61310-1:2009 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wska zy wa nie, ozna cza nie i ste ro wa -
nie – Część 1: Wy ma ga nia do ty czą ce sy gna łów wi zu al nych,
aku stycz nych i do ty ko wych

26. PN-EN 61310-2:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i
sterowanie – Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania

27. PN-EN 61310-3:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wska zy wa nie, ozna cza nie i ste ro wa -
nie – Część 3: Wy ma ga nia do ty czą ce umiej sco wie nia i dzia ła nia
ele men tów ste row ni czych

28. PN-EN ISO 4871:2010 Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu
maszyn i urządzeń

W języku
oryginału

29. PN-EN ISO 7731:2009 Er go no mia – Sy gna ły bez pie czeń stwa dla ob sza rów pu blicz -
nych i ob sza rów pra cy – Dźwię ko we sy gna ły bez pie czeń stwa

W języku
oryginału

30. PN-EN ISO 9614-1:2010 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł
hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Część 1:
Metoda stałych punktów pomiarowych

W języku
oryginału

31. PN-EN ISO 9614-3:2010 Aku sty ka – Wy zna cza nie po zio mów mo cy aku stycz nej źró deł
ha ła su na pod sta wie po mia rów na tę że nia dźwię ku – Część 3:
Do kład na me to da omia ta nia

W języku
oryginału

32. PN-EN ISO 11200:2011 Aku sty ka – Ha łas emi to wa ny przez ma szy ny i urzą dze nia – Wy -
tycz ne sto so wa nia pod sta wo wych norm do ty czą cych wy zna -
cza nia po zio mów ci śnie nia aku stycz ne go emi sji na sta no wi sku
pra cy i w in nych okre ślo nych miej scach

33. PN-EN ISO 11688-1:2010 Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu
maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie - Część 1:
Projektowanie

W języku
oryginału

34. PN-EN ISO 13732-1:2009 Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji
człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 1: Powierzchnie
gorące

W języku
oryginału

35. PN-EN ISO 13732-3:2009 Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny reakcji
człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 3: Powierzchnie
zimne

W języku
oryginału
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Lp. Numer normy Tytuł normy Uwagi

36. PN-EN ISO 13753:2010 Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania działające na
organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda
wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów
elastycznych obciążonych układem ręka-ramię

37. PN-EN ISO 13855:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Umiej sco wie nie wy po sa że nia ochron -
ne go ze wzglę du na pręd ko ści zbli ża nia czę ści cia ła czło wie ka
Zastąpiła: PN-EN 999+A1:2008

W języku
oryginału

38. PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa
uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do
stref niebezpiecznych. Zastąpiła: PN-EN ISO 13857:2008, PN-
EN 294:1994, PN-EN 811:1999

39. PN-EN ISO 14159:2008 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania w zakresie higieny
dotyczące projektowania maszyny

W języku
oryginału

40. PN-EN ISO 14738:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania antropometryczne
dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie

W języku
oryginału

NORMY TYPU B2 (URZĄDZENIA OCHRONNE)

1. PN-EN 574+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia sterowania oburęcznego
– Aspekty funkcjonalne – Zasady projektowania

W języku
oryginału

2. PN-EN 953+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

W języku
oryginału

3. PN-EN 1088+A2:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone 
z osłonami – Zasady projektowania i doboru

4. PN-EN 1760-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na
nacisk – Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań
mat i podłóg czułych na nacisk

W języku
oryginału

5. PN-EN 1760-2+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na
nacisk – Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań
obrzeży i listew czułych na nacisk

W języku
oryginału

6. PN-EN 1760-3+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na
nacisk – Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań
czułych na nacisk zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń
czułych na nacisk

W języku
oryginału

7. PN-EN 60204-1:2010
PN-EN 60204-1:2010/AC:2011

Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn -
Część 1: Wymagania ogólne

8. PN-EN 61496-1:2007
PN-EN 61496-1:2007/A1:2010
PN-EN 61496-1:2007/AC:2011

Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne
- Część 1: Wymagania ogólne i badania

9. PN-EN 62061:2008
PN-EN 62061:2008/AC:2011

Bez pie czeń stwo ma szyn – Bez pie czeń stwo funk cjo nal ne elek -
trycz nych, elek tro nicz nych i elek tro nicz nych pro gra mo wal nych
sys te mów ste ro wa nia zwią za nych z bez pie czeń stwem 

10. PN-EN ISO 4413:2011 Na pę dy i ste ro wa nia hy drau licz ne – Ogól ne za sa dy i wy ma ga -
nia bez pie czeń stwa do ty czą ce ukła dów i ich ele men tów
Zastąpiła: PN-EN 982+A1:2008

W języku
oryginału

11. PN-EN ISO 4414:2011 Na pę dy i ste ro wa nia pneu ma tycz ne – Ogól ne za sa dy i wy ma -
ga nia bez pie czeń stwa do ty czą ce ukła dów i ich ele men tów
Zastąpiła: PN-EN 983+A1:2008

W języku
oryginału

12. PN-EN ISO 13849-1:2008 
PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

Bez pie czeń stwo ma szyn – Ele men ty sys te mów ste ro wa nia
zwią za ne z bez pie czeń stwem – Część 1: Ogól ne za sa dy pro jek -
to wa nia. Zastąpiła: PN-EN 954-1:2001

W języku
oryginału

13. PN-EN ISO 13849-2:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania
związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja 

W języku
oryginału

14. PN-EN ISO 13850:2008 Bez pie czeń stwo ma szyn – Stop awa ryj ny – Za sa dy pro jek to wa -
nia. Za stą pi ła: PN -EN ISO 13850:2006, PN -EN 418: 1999

W języku
oryginału
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Lp. Numer normy Tytuł normy Uwagi

15. PN-EN ISO 14122-1:2005, 
PN-EN ISO 14122-1:2005/A1:2010

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn –
Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma
poziomami. Zmiana (A1:2010)

W języku
oryginału

16. PN-EN ISO 14122-2:2005, 
PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn –
Część 2: Pomosty robocze i przejścia. Zmiana (A1:2010)

W języku
oryginału

17. PN-EN ISO 14122-3:2005
PN-EN ISO 14122-
3:2005/A1:2010

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn –
Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady. Zmiana
(A1:2010)

W języku
oryginału

18. PN-EN ISO 14122-4:2006, 
PN-EN ISO 14122-4:2006/A1:2010

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn –
Część 4: Drabiny stałe. Zmiana (A1:2010)

W języku
oryginału

NORMY TYPU C (PRZEDMIOTOWE)
MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI

1. PN-EN 692+A1:2010 Obrabiarki – Prasy mechaniczne -  Bezpieczeństwo

2. PN-EN 693+A1:2010 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne

3. PN-EN 12622:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy hydrauliczne krawędziowe W języku
oryginału

4. PN-EN 13736+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy pneumatyczne W języku
oryginału

5. PN-EN 13985+A1:2009 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Nożyce gilotynowe W języku
oryginału

6. PN-EN 14656+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras
do wyciskania stali i metali nieżelaznych

W języku
oryginału

7. PN-EN 14673+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dla pras 
z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali
i metali nieżelaznych

W języku
oryginału

8. PN-EN 15093:2010 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia bez pie czeń stwa do ty czą -
ce wal ca rek do wal co wa nia na go rą co wy ro bów pła skich

9. PN-EN 15094:2011 Bez pie czeń stwo ma szyn – Wy ma ga nia bez pie czeń stwa do ty czą -
ce wal ca rek do wal co wa nia na zim no wy ro bów pła skich

OBRABIARKI DO DREWNA

1. PN-EN 848-1+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Fre zar ki jed no stron ne
– Część 1: Fre zar ki dol now rze cio no we jed now rze cio no we pio no we 

W języku
oryginału

2. PN-EN 848-2+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Fre zar ki jed no stron ne
– Część 2: Fre zar ki gór now rze cio no we jed now rze cio no we z po -
da wa niem ręcz nym/wbu do wa nym me cha ni zmem po su wo wym

W języku
oryginału

3. PN-EN 848-3+A2:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne –
Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie

W języku
oryginału

4. PN-EN 859+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarki 
z ręcznym posuwem

W języku
oryginału

5. PN-EN 860+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Jed no stron ne stru gar ki
gru biar ki

6. PN-EN 861+A1:2009 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Stru gar ki wy rów niar ko -
-gru biar ki

W języku
oryginału

7. PN-EN 940:2009 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Ob ra biar ki kom bi no wa ne W języku
oryginału

8. PN-EN 1218-1+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 1:
Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym 

W języku
oryginału

9. PN-EN 1218-2+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 2:
Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym
mechanizmem posuwowym

W języku
oryginału
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10. PN-EN 1218-3+A1:2009 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Czo piar ki – Część 3:
Czo piar ki jed no stron ne z po su wem ręcz nym i sto łem prze suw -
nym do cię cia drew na bu dow la ne go

W języku
oryginału

11. PN-EN 1218-4+A2:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 4:
Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym
mechanizmem posuwowym

W języku
oryginału

12. PN-EN 1218-5+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 5:
Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub
gąsienicowym mechanizmem posuwowym

W języku
oryginału

13. PN-EN 1807+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe W języku
oryginału

14. PN-EN 1870-1+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 1: Pi lar ki sto ło we (ze sto łem prze suw nym i bez sto łu
prze suw ne go), pi lar ki for ma to we i pi lar ki dla bu dow nic twa

15. PN-EN 1870-3+A1:2009 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 3: Pi lar ki gór now rze cio no we do cię cia po przecz ne go
oraz kom bi no wa ne pi lar ki gór now rze cio no we do cię cia po -
przecz ne go/pi lar ki tar czo we sto ło we

W języku
oryginału

16. PN-EN 1870-4+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe –
Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym
podawaniem i/lub odbieraniem

W języku
oryginału

17. PN-EN 1870-5+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 5: Kom bi no wa ne pi lar ki tar czo we sto ło we/pi lar ki dol -
now rze cio no we do cię cia po przecz ne go

W języku
oryginału

18. PN-EN 1870-6+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 6: Pi lar ki do drew na opa ło we go oraz kom bi no wa ne pi -
lar ki do drew na opa ło we go/pi lar ki tar czo we sto ło we z ręcz nym
po da wa niem i/lub od bie ra niem

W języku
oryginału

19. PN-EN 1870-7+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 7: Pi lar ki jed no pi ło we do kłód z wbu do wa nym me cha ni -
zmem po su wo wym sto łu i ręcz nym po da wa niem i od bie ra niem

W języku
oryginału

20. PN-EN 1870-8+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 8: Pi lar ki wzdłu żne jed no pi ło we z me cha nicz nym prze -
su wem ze spo łu pi łu ją ce go, z ręcz nym po da wa niem i/lub
od bie ra niem

W języku
oryginału

21. PN-EN 1870-9+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 9: Pi lar ki dwu pi ło we do cię cia po przecz ne go, z wbu do -
wa nym me cha ni zmem po su wo wym i ręcz nym po da wa niem
i/lub od bie ra niem

W języku
oryginału

22. PN-EN 1870-10+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 10: Jed no pi ło we, au to ma tycz ne i pół au to ma tycz ne pi -
lar ki dol now rze cio no we po przecz ne

W języku
oryginału

23. PN-EN 1870-11+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 11: Jed no pi ło we pół au to ma tycz ne i au to ma tycz ne po -
zio me pi lar ki do cię cia po przecz ne go (pi lar ki ra mie nio we)

W języku
oryginału

24. PN-EN 1870-12+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe –
Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne 

W języku
oryginału

25. PN-EN 1870-13+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe –
Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową

W języku
oryginału

26. PN-EN 1870-14+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe –
Część 14: Pionowe pilarki do płyt

W języku
oryginału

27. PN-EN 1870-15+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 15: Wie lo pi ło we pi lar ki do cię cia po przecz ne go z wbu -
do wa nym me cha ni zmem po su wo wym przed mio tu ob ra bia ne go
i ręcz nym po da wa niem i/lub od bie ra niem

W języku
oryginału
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28. PN-EN 1870-16+A1:2010 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe –
Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

W języku
oryginału

29. PN-EN 1870-17+A2:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek do drew na – Pi lar ki tar czo we
– Część 17: Jed no pi ło we, z po su wem ręcz nym, po zio me pi lar ki
do cię cia po przecz ne go (pi lar ki ra mie nio we z po su wem ręcz nym)

W języku
oryginału

30. PN-EN 12750+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki czterostronne W języku
oryginału

31. PN-EN 12779+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Systemy ze stałą
instalacją do wyciągania wiórów i pyłu – Działania dotyczące
bezpieczeństwa i wymagania bezpieczeństwa

W języku
oryginału

MASZYNY DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

1. PN-EN 201:2011 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Wtryskarki – Wymagania bezpieczeństwa

2. PN-EN 289+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Prasy – Wymagania bezpieczeństwa

W języku
oryginału

3. PN-EN 422:2010 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem –
Wymagania bezpieczeństwa

4. PN-EN 1114-3+A1:2008 Ma szy ny do prze twór stwa two rzyw sztucz nych i mie sza nek gu -
mo wych – Wy tła czar ki i li nie wy tła cza nia – Część 3: Wy ma ga nia
bez pie czeń stwa do ty czą ce od cią gów

W języku
oryginału

5. PN-EN 1417+A1:2008
PN-EN 1417+A1:2008/AC: 2009

Ma szy ny do prze twór stwa two rzyw sztucz nych i mie sza nek gu -
mo wych – Wal car ki dwu wal co we – Wy ma ga nia bez pie czeń stwa

W języku
oryginału

6. PN-EN 1612-1+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny do formowania reaktywnego – Część 1:
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i
mieszających

W języku
oryginału

7. PN-EN 12012-1+A1:2009 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 1: Wymagania
bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych

8. PN-EN 12012-3+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 3: Wymagania
bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych

W języku
oryginału

9. PN-EN 12012-4+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 4: Wymagania
bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

W języku
oryginału

10. PN-EN 12013+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa

W języku
oryginału

11. PN-EN 12301+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Kalandry – Wymagania bezpieczeństwa

W języku
oryginału

12. PN-EN 12409:2010 Ma szy ny do prze twór stwa two rzyw sztucz nych i mie sza nek gu -
mo wych – Ma szy ny do for mo wa nia ter micz ne go – Wy ma ga nia
do ty czą ce bez pie czeń stwa

13. PN-EN 13418+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Nawijarki do folii lub taśm – Wymagania dotyczące
bezpieczeństwa

W języku
oryginału

14. PN-EN 14886:2010 Ma szy ny do prze twór stwa two rzyw sztucz nych i mie sza nek gu -
mo wych – Ma szy ny do cię cia ta śmo we go blo ków spie nia nych
– Wy ma ga nia bez pie czeń stwa

15. PN-EN 15067:2009 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych – Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii –
Wymagania bezpieczeństwa
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OBRABIARKI DO METALU

1. PN-EN 1550+A1:2010 Bez pie czeń stwo ob ra bia rek – Wy ma ga nia do ty czą ce bez pie -
czeń stwa w kon cep cji i kon struk cji uchwy tów do mo co wa nia
przed mio tów ob ra bia nych

2. PN-EN 12417+A2:2011
PN-EN 12417+A2:2009/AC:2010

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Centra obróbkowe. 
Zmiana (AC:2010) 

W języku
oryginału

3. PN-EN 12717+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek – Wiertarki W języku
oryginału

4. PN-EN 12957+A1:2009 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Obrabiarki elektroerozyjne W języku
oryginału

5. PN-EN 13128+A2:2011 Bezpieczeństwo obrabiarek – Frezarki (i wytaczarki)

6. PN-EN 13218+A1:2011 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Szlifierki stacjonarne

7. PN-EN 13898+A1:2009
PN-EN 13898+A1:2009/AC:2010

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Przecinarki do metali w stanie
zimnym

W języku
oryginału

8. PN-EN 14070+A1:2009
PN-EN 14070+A1:2009/AC:2010

Bezpieczeństwo obrabiarek – Specjalizowane systemy
obróbkowe

W języku
oryginału

9. PN-EN ISO 11553-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej –
Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

10. PN-EN ISO 11553-2:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej –
Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych
przyrządów do obróbki laserowej

11. PN-EN ISO 23125:2010 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Tokarki W języku
oryginału

OGÓLNE ZASADY DOBORU TECHNICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONNYCH 

Zagrożenia powodowane ruchomymi częściami biorącymi udział 
w procesie pracy (narzędzia, materiał obrabiany) 

Czy te części mogą być
całkowicie niedostępne

podczas pracy? 

● o sło ny sta łe lub osło ny ru -
cho me za po bie ga ją ce do stę -
po wi do czę ści ru cho mych
w stre fie nie ro bo czej
oraz
● o sło ny na staw ne ogra ni -
cza ją ce do stęp do czę ści ru -
cho mych w stre fie ro bo czej 

● o sło ny sta łe
lub
● o sło ny ru cho me blo ku ją ce bez
ry glo wa nia lub z ry glo wa niem 
lub
● czu łe urzą dze nia ochron ne za -
le żnie od po trze by do stę pu
do stre fy nie bez piecz nej i chrak te -
ry sty ki za gro że nia 

● osło ny sta łe
lub
● o sło ny ru cho me
blo ku ją ce bez ry glo -
wa nia lub z ry glo wa -
niem 

Zagrożenia
powodowane

ruchomymi częściami
napędu

TAK NIE

Rys. 5. Zasady doboru technicznych środków ochronnych



7.1 Po dział i do bór

Tech nicz ne środ ki ochron ne przed za gro że nia mi
me cha nicz ny mi dzie li my na środ ki od gra dza ją ce, ina -
czej osło ny i środ ki nie od gra dza ją ce, tzw. urzą dze nia
ochron ne.

Po praw ny do bór tech nicz ne go środ ka ochron ne -
go po wi nien być do ko na ny na pod sta wie oce ny ry zy -
ka w od nie sie niu do kon kret nej ma szy ny. Przy do bo -
rze na le ży uwzględ nić kry te rium umiej sco wie nia
i ko niecz ność do stę pu do stre fy nie bez piecz nej. Z za -
gro że nia mi me cha nicz ny mi (ru cho my mi ele men ta mi)
ma my do czy nie nia w dwóch ob sza rach: w stre fie prze -
ka za nia na pę du i stre fie pra cy na rzę dzia (tzw. stre fie
ro bo czej).

7.2 Osło ny (środ ki od gra dza ją ce)

Osło na to część ma szy ny sta no wią ca fi zycz ną za -
po rę prze zna czo ną do za pew nie nia ochro ny, zwłasz -
cza przed czyn ni ka mi me cha nicz ny mi. W za le żno ści
od kon struk cji osło na mo że być na zy wa na obu do wą,
po kry wą, ekra nem, drzwia mi, ba rie rą, prze gro dą itp.
Osło na któ ra jest po łą czo na z ma szy ną na sta łe, np.
przy spa wa na lub po łą czo na za po mo cą ele men tów
mo cu ją cych, któ rych nie mo żna usu nąć bez po mo cy

na rzę dzia (np. śru ba, na kręt ka) jest osło ną sta łą. Osło -
na sta ła jest pro stym i sku tecz nym urzą dze niem i dla -
te go po win na być sto so wa na wszę dzie tam gdzie do -
stęp ope ra to ra w cza sie nor mal nej pra cy (dzia ła nia
bez za kłó ceń) nie jest ko niecz ny. Je że li na to miast wy -
stę pu je ko niecz ność czę ste go do stę pu, oznaczająca
konieczność demontażu osłony, to jest bar dzo praw -
do po dob ne, że nie po wró ci ona na swo je miej sce.
W ta kich przy pad kach na le ży za sto so wać in ny al ter -
na tyw ny śro dek ochron ny w po sta ci osło ny ru cho mej
lub czu łe go wy po sa że nia ochron ne go.

Pod sta wo wą za sa dą ochro ny przy wy ko rzy sta niu
osłon jest ogra ni czanie do mi ni mum do stępu do stref
za gro że nia. W tym ce lu, tam gdzie jest to tech nicz nie
mo żli we, na le ży tak pro jek to wać ma szy ny i osło ny,
aby czyn no ści re gu la cji, sma ro wa nia i kon ser wa cji by -
ły mo żli we do wy ko na nia bez otwie ra nia lub zdej mo -
wa nia osłon. In ne wy ma ga nia sta wia ne osło nom zo -
sta ły przed sta wio ne w Ta beli 1 w punk cie do ty czą cym
ele men tów ru cho mych.

7.2.1 Aspek ty bez pie czeń stwa

Wszyst kie osło ny po win ny znaj do wać się w ta kiej
od le gło ści od ele men tów nie bez piecz nych, aby czło -
wiek nie miał bez po śred niej mo żli wo ści do tknię cia tych
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7. Techniczne środki ochronne przed zagrożeniami
mechanicznymi

Rys 6. Się ga nie po nad kon struk cją ochron ną: a – wy so kość usy tu owa nia stre fy nie bez piecz nej, b – wy so -
kość kon struk cji ochron nej, c – od le głość po zio ma kon struk cji ochron nej od stre fy nie bez piecz nej

strefa niebezpieczna

konstrukcja ochronna



ele men tów, za rów no przez otwo ry w osło nie (osło na
nie peł na) jak też nad, pod czy też obok kon struk cji
osło ny. Mi ni mal na od le głość w ja kiej po win na być usy -
tu owa na osło na (kon struk cja ochron na) od ele men -
tów nie bez piecz nych na zy wa na jest od le gło ścią bez -
pie czeń stwa. Od le gło ści bez pie czeń stwa zo sta ły
okre ślo ne w PN -EN ISO 13857 Bez pie czeń stwo ma -
szyn – Od le gło ści bez pie czeń stwa unie mo żli wia ją ce
się ga nie koń czy na mi gór ny mi i dol ny mi do stref nie -
bez piecz nych, któ ra za stą pi ła dwie nor my PN -EN 294
i PN -EN 811. Punk tem wyj ścia do wy li cze nia od le gło -
ści bez pie czeń stwa jest oce na ry zy ka. Przy kła do wo
za ry zy ko ma łe uzna je my ry zy ko otar cia lub star cia,
a za ry zy ko du że – ry zy ko po chwy ce nia.

W przy pad ku się ga nia koń czy na mi gór ny mi do gó -
ry, przy ma łym ry zy ku, od le głość bez pie czeń stwa wy -
no si 2500 mm, a przy du żym ry zy ku 2700 mm.

Rów nież w przy pad ku się ga nia koń czy na mi gór -
ny mi po nad kon struk cję ochron ną okre ślo no in ne war -
to ści dla ry zy ka ma łe go i in ne dla ry zy ka du że go. Od -
le głość po zio ma kon struk cji ochron nej od stre fy
nie bez piecz nej (c) jest uza le żnio na od wy so ko ści usy -
tu owa nia stre fy nie bez piecz nej (a) oraz wy so ko ści sa -
mej kon struk cji ochron nej (b) - rys. 6. War to ści po wy ż-
szych pa ra me trów dla ry zy ka du że go ze sta wio no w ta -
be li A. Naj czę ściej ma my do czy nie nia z przy pad ka -
mi, w któ rych stre fa nie bez piecz na jest już usy tu owa -
na na pew nej wy so ko ści i nie mo że my jej zmie nić.
W tym przy pad ku mo że my dla wy ższej kon struk cji
ochron nej wy brać mniej szą od le głość bez pie czeń stwa,
lub dla ni ższej kon struk cji od le głość więk szą. Przy ko -
rzy sta niu z ta be li w sy tu acjach po śred nich za wsze na -
le ży przy jąć war to ści więk sze, tj. za pew nia ją ce więk -
sze bez pie czeń stwo.
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Odległości bezpieczeństwa - sięganie ponad konstrukcję ochronną (barierę, osłonę itp.) dla dużego ryzyka

Wysokość
usytuowania

strefy niebezpiecznej
a

Wysokość konstrukcji ochronnej b 1)

1000 1200 14002) 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2700

Odległość pozioma od strefy niebezpiecznej c

2700 - - - - - - - - - -

2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 -

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 -

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 - -

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 - - -

1800 1500 1400 1100 900 800 600 - - - -

1600 1500 1400 1100 900 800 500 - - - -

1400 1500 1400 1100 900 800 - - - - -

1200 1500 1400 1100 900 700 - - - - -

1000 1500 1400 1000 800 - - - - - -

800 1500 1300 900 600 - - - - - -

600 1400 1300 800 - - - - - - -

400 1400 1200 400 - - - - - - -

200 1200 900 - - - - - - - -

0 1100 500 - - - - - - - -

1) Nie podano wysokości konstrukcji ochronnej poniżej 1000 mm, ponieważ nie ograniczają one ruchu.
2) Konstrukcje ochronne poniżej 1400 mm nie mogą być stosowane bez dodatkowych technicznych urządzeń ochronnych

Tabela A



Osło ny nie peł ne wy ko na ne np. z siat ki, bla chy per -
fo ro wa nej, prę tów, itp. po win ny być mon to wa ne z za -
cho wa niem od le gło ści bez pie czeń stwa, w za le żno ści
od wiel ko ści i kształ tów otwo rów. W ta be li B przed sta -
wio no od le gło ści bez pie czeń stwa dla otwo rów o re gu -
lar nym kształ cie (szcze li na, kwa drat i ko ło) dla osób
w wie ku po wy żej 14 lat. Wy miar otwo ru „e” od po wia da
naj mniej sze mu wy mia ro wi szcze li ny lub bo ko wi kwa -
dra tu lub śred ni cy ko la. Dla otwo rów o wy mia rze „e”
więk szym niż 120 mm na le ży sto so wać od le gło ści bez -
pie czeń stwa wy ni ka ją ce z ta be li A.

7.2.2 Osło ny sta łe i ru cho me

Jak już wspo mi na no, osło na sta ła to osło na na sta -
łe po łą czo na z ma szy ną – ta ka, któ rej nie mo żna zde -
mon to wać tzw. go ły mi rę ko ma, mo żna ją znisz czyć
lub usu nąć tyl ko po przez ce lo we dzia ła nie za po mo -
cą na rzę dzia (śru bo kręt, klucz, prze ci nak itp.). Na to -
miast osło na, któ ra mo że być otwie ra na bez uży cia
na rzę dzia to osło na ru cho ma. Osło na ru cho ma jest
zwy kle po łą czo na z ma szy ną ele men ta mi me cha nicz -
ny mi (np. za wia sa mi, pro wad ni ca mi), na to miast osło -
na sta ła po zde mon to wa niu po win na „od paść” od ma -
szy ny. Osło na sta ła jest sku tecz na wte dy kie dy jest
po łą czo na z ma szy ną (jest za in sta lo wa na), na to miast
osło na ru cho ma po win na być sku tecz na w ka żdej
przyj mo wa nej po zy cji i z te go wzglę du po win na być
wy po sa żo na w urzą dze nie blo ku ją ce.

Osło na mo że unie mo żli wiać do stęp do stre fy za -
gro że nia ze wszyst kich stron, wów czas jest na zy wa na
obu do wą. W przy pad ku kie dy osło na nie od gra dza
cał ko wi cie stre fy za gro że nia, ale unie mo żli wia lub ogra -
ni cza do stęp dzię ki wy mia rom i od le gło ści w ja kiej jest
za in sta lo wa na od tej stre fy, ma my do czy nie nia z osło -
ną od le gło ścio wą (ogro dze nie, osło na tu ne lo wa).

W przy pad ku kie dy ze wzglę du na tech no lo gię ko -
niecz ny jest do stęp do stre fy pra cy na rzę dzia i nie mo -
że my go cał ko wi cie osło nić, to sta ra my się je ogra ni -
czyć na ty le, na ile jest to tech no lo gicz nie mo żli we
za po mo cą osłon na staw nych. Osło na na staw na po -
win na być tak skon stru owa na, aby by ła ła twa mo żli -
wość jej re gu la cji bez uży cia na rzę dzia, a ta kże, aby
po nastawieniu jej nie zmie nia ła sa mo ist nie pod czas
pra cy swe go po ło że nia. Osło ny na staw ne sto so wa ne
są np. w pi lar kach tar czo wych (tzw. kap tur ochron ny)
i w pi lar kach ta śmo wych, w któ rych na sta wa osło ny
jest uza le żnio na od gru bo ści ob ra bia ne go ma te ria łu.
Osło ny na staw ne są też po wszech nie sto so wa ne
w szli fier kach do szli fo wa nia ob wo do we go (np. ostrzał -
kach). Osło na na staw na w tym przy pad ku umo żli wia
re gu la cję od stę pu mię dzy ścier ni cą a osło ną na rzę -
dzia ścier ne go.

Osło ny ru cho me mo że my po dzie lić na:
– osło ny za my ka ją ce się sa mo czyn nie,
– osło ny blo ku ją ce,
– osło ny blo ku ją ce z urzą dze niem ry glu ją cym,
– osło ny ste ru ją ce.
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Część ciała Rysunek Otwór
Odległość bezpieczeństwa sr

Szczelina Kwadrat Koło

Czubek palca
e ≤ 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

4 < e ≤ 6 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Palec
do nasady palca

lub dłoń

6 < e ≤ 8 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 5

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80

12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

20 < e ≤ 30 ≥ 8501)
≥ 120 ≥ 120

Kończyna górna
do stawu

barkowego

20 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120

40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

1) Jeżeli długość szczeliny wynosi ≤ 65 mm, kciuk stanowi ograniczenie i odległość bezpieczeństwa może być zredukowana do 200 mm.

Tabela B
Odległości bezpieczeństwa dla kończyny górnej - sięganie palcami przez otwory o regularnych kształtach.

Część ciała

Czubek palca

Palec
do nasady palca

lub dłoń

Kończyna górna
do stawu

barkowego



Osło na za my ka ją ca się sa mo czyn nie to osło na
ru cho ma po ru sza na za po mo cą ele men tu ma szy ny
(np. ru cho me go sto łu), ob ra bia ne go przed mio tu lub
czę ści przy rzą du ob rób ko we go. Osło na ta zmie nia
swo je po ło że nie od sła nia jąc część ro bo czą na rzę dzia
w trak cie pra cy. Z chwi lą kie dy ob ra bia ny przed miot
wy ko na wy ma ga ne przej ście osło na sa mo czyn nie wra -
ca do po ło że nia za mknię cia pod wpły wem sił cię żko -
ści lub dzia ła nia sprę ży ny. Osło ny za my ka ją ce się sa -
mo czyn nie zna la zły za sto so wa nie np. w stru gar kach
wy rów niar kach, pi lar kach tar czo wych pro wa dzo nych
ręcz nie itp.

Ka żda osło na ru cho ma nie bę dą ca osło ną za my -
ka ją cą się sa mo czyn nie po win na być wy po sa żo na
w urzą dze nie blo ku ją ce (czuj nik po ło że nia osło ny).
Osło na ru cho ma sprzę żo na z urzą dze niem blo ku ją -
cym na zy wa na w skró cie osło ną blo ku ją cą, po win na
speł niać na stę pu ją ce wy ma ga nia:

– nie bez piecz ne funk cje ma szy ny nad zo ro wa ne
przez osło nę, nie mo gą się roz po cząć do chwi li jej za -
mknię cia;

– otwar cie osło ny w cza sie gdy ma szy na wy ko nu je
funk cje nie bez piecz ne po wo du je wy da nie sy gna łu
do za trzy ma nia tej funk cji (ru chu),

– funk cja nie bez piecz na nad zo ro wa na przez osło -
nę jest wy ko ny wa na w cza sie gdy osło na jest za mknię -
ta, jed na kże za mknię cie osło ny nie po wo du je uru cho -
mie nia ma szy ny. 

Urzą dze nia blo ku ją ce po win ny cha rak te ry zo wać
się wy mu szo nym otwie ra niem sty ków prze łą cza ją cych
(w ra zie po trze by aż do znisz cze nia), dzię ki cze mu
speł nia ją funk cję bez pie czeń stwa ta kże w przy pad ku
wy stą pie nia de fek tów, ta kich jak pęk nię cia sprę ży ny,
sto pie nia się sty ków itp.

W przy pad ku kie dy czas za trzy ma nia ru chu nie -
bez piecz ne go ma szy ny jest na ty le dłu gi, że po otwar -
ciu osło ny ele men ty ma szy ny stwa rza ją ce za gro że nie
są na dal ru cho me i jest mo żli wość się gnię cia do nich
przez ope ra to ra, na le ży sto so wać osło ny o wy ższym
stop niu bez pie czeń stwa – osło ny blo ku ją ce z urzą -
dze niem ry glu ją cym.

Osło ny te go ty pu po win ny speł nić wszyst kie wy -
ma ga nia sta wia ne osło nom blo ku ją cym i do dat ko -
wo po win ny być wy po sa żo ne w ele ment ry glu ją cy,
utrzy mu ją cy osło nę w po zy cji za mknię tej do mo men -
tu cał ko wi te go za trzy ma nia nie bez piecz ne go ru chu
ma szy ny. Osło na blo ku ją ca z urzą dze niem ry glu ją -
cym jest po wszech nie sto so wa na w pral kach au to -
ma tycz nych.

In nym ro dza jem osło ny ru cho mej jest osło na ste -
ru ją ca, któ ra ta kże jest wy po sa żo na w urzą dze nie blo -
ku ją ce (z urzą dze niem ry glu ją cym lub bez te go urzą -
dze nia), lecz za mknię cie jej po wo du je roz po czę cie
funk cji nie bez piecz nej nad zo ro wa nej przez osło nę
(uru cho mie nie ma szy ny). Za sto so wa nie osło ny ste ru -
ją cej jest mo żli we przy speł nie niu sze re gu wa run ków:

– pod czas gdy osło na jest za mknię ta ope ra tor lub
część je go cia ła nie mo gą znaj do wać się w stre fie za -
gro że nia lub mię dzy stre fą za gro że nia a osło ną,

– wy mia ry i kształt ma szy ny umo żli wia ją ope ra to -
ro wi peł ną ob ser wa cję ma szy ny lub pro ce su,

– je dy nym spo so bem do sta nia się do stre fy za gro -
że nia jest otwar cie osło ny ste ru ją cej lub blo ku ją cej,

– urzą dze nie blo ku ją ce sprzę żo ne z osło ną ste ru -
ją cą po win no mieć wy so ką nie za wod ność, gdyż je go
de fekt mo że do pro wa dzić do nie za mie rzo ne go uru -
cho mie nia ma szy ny.

7.3. Urzą dze nia ochron ne 
(środ ki nie od gra dza ją ce)

W przy pad kach gdy wy stę pu je ko niecz ność czę -
ste go do stę pu do stref nie bez piecz nych lub gdy wa -
run ki tech nicz ne i tech no lo gicz ne nie po zwa la ją na wy -
ko rzy sta nie osłon sto su je my środ ki nie od gra dza ją ce
w po sta ci czu łe go wy po sa że nia ochron ne go. 
Urzą dze nia ochron ne, po dob nie jak osło ny po win ny
być in sta lo wa ne w od po wied niej od le gło ści od stre fy
nie bez piecz nej. Od le głość bez pie czeń stwa S mię dzy
stre fą nie bez piecz ną a urzą dze niem ochron nym opi -
sa na jest ogól nym wzo rem:

S=(K x T) + C
gdzie: S – bez piecz na od le głość [mm];
K – pręd kość wtar gnię cia (2000 lub 1600) [mm/s];
T – czas re ak cji urzą dzeń bez pie czeń stwa + czas

za trzy ma nia ma szy ny [s];
C – współ czyn nik bez pie czeń stwa [mm]

Urzą dze nia ochron ne mo że my po dzie lić na kon -
tak to we (tj. obu ręcz ne urzą dze nie ste ru ją ce i ele men -
ty czu łe na na cisk, tj. ma ty, li stwy i lin ki) i bez kon tak to -
we (tj. elek tro czu łe wy po sa że nie ochron ne, np. kur ty ny
świetl ne, gło wi ce ska nu ją ce).

7.3.1. Kon tak to we urzą dze nia ochron ne

Urzą dze nie ste ru ją ce obu ręcz ne (USO) speł nia
jed no cze śnie funk cję urzą dze nia ste ro wa nia i funk cję
urzą dze nia ochron ne go. Urzą dze nie to wy ma ga jed no -
cze sne go i cią głe go uży cia obu rąk ope ra to ra w ce lu
za ini cjo wa nia i utrzy ma nia nie bez piecz ne go ru chu ma -
szy ny. Uru cho mie nie jest mo żli we tyl ko w przy pad ku
syn chro nicz ne go za dzia ła nia na oba ele men ty ste row -
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Uwa ga!
Kon struk cja osło ny ru cho mej po win na za pew niać
jej sku tecz ność w ka żdej po zy cji, za rów no za -
mknię tej, jak i otwar tej.



ni cze (mak sy mal na zwło ka 0,5 s). Za trzy ma nie ma szy -
ny na stę pu je na tych miast po zwol nie niu na ci sku na je -
den z przy ci sków. Urzą dze nie po win no wy mu szać uży -
cie obu rąk, tzn. po win no być za bez pie czo ne
przed uru cho mie niem tyl ko jed ną rę ką lub jed ną rę ką
i in ną czę ścią cia ła. Urzą dze nia USO czę sto sto so wa ne
są przy ma szy nach do pla stycz nej ob rób ki me ta li, w któ -
rych czę sto za cho dzi ko niecz ność ma ni pu la cji w stre fie
nie bez piecz nej mię dzy tłocz ni kiem i ma try cą. Na le ży pa -
mię tać, że urzą dze nie ste ru ją ce obu ręcz ne chro ni tyl ko
ope ra to ra i dla te go po win no być sto so wa ne w po łą cze -
niu z in ny mi środ ka mi ochron ny mi (osło na mi) unie mo -
żli wia ją cy mi do stęp oso bom po stron nym do stre fy nie -
bez piecz nej, za rów no z bo ków, jak i z ty łu ma szy ny.

Urzą dze nia ochron ne czu łe na na cisk słu żą
do wy kry wa nia obec no ści czło wie ka lub in nej prze -
szko dy w stre fie ochron nej. Po prze kro cze niu usta lo -
ne go na ci sku (np. pod cię ża rem czło wie ka) po wo du -
ją wy łą cze nie ma szy ny. Ma ty czu łe na na cisk
in sta lo wa ne są naj czę ściej wo kół sta no wisk zme cha -
ni zo wa nych lub zro bo ty zo wa nych. In nym ro dza jem
urzą dzeń czu łych na na cisk są wszel kie go ro dza ju li -
stwy i lin ki po łą czo ne z wy łącz ni ka mi, któ ry mi jest
ogra dza na stre fa za gro że nia, tak aby za po biec swo -
bod ne mu do stę po wi do niej. Przy na ci sku od chy la ją
się one lub od su wa ją, po wo du jąc za dzia ła nie wy łącz -
ni ków, a w re zul ta cie za trzy ma nie ru chu ma szy ny.

7.3.2. Bez do ty ko we urzą dze nia
ochron ne

Naj czę ściej sto so wa nym elek tro czu łym wy po sa że -
niem ochron nym są:

– kur ty ny i ba rie ry świetl ne (okre śla ne też ter mi nem
ak tyw ne opto elek tro nicz ne urzą dze nia ochron ne z ang.
AOPD – ac ti ve opto -elec tro nic pro tec ti ve de vi ce). 

– ska ne ry la se ro we (okre śla ne też ter mi nem ak tyw -
ne opto elek tro nicz ne urzą dze nia ochron ne re agu ją ce
na roz pro szo ne pro mie nio wa nie od bi te z ang.
AOPDDR – ac ti ve opto -elec tro nic pro tec ti ve de vi ce re -
spon si ve to dif fu se re flec tion).

Gdy ope ra tor mu si czę sto się gać w ma szy nie
do stre fy nie bez piecz nej wska za ne jest za sto so wa nie
opto elek tro nicz ne go urzą dze nia ochron ne go za -
miast osłon czy też kon tak to wych urzą dzeń ochron -
nych. W przy pad ku na ru sze nia stre fy nie bez piecz nej,

tj. stre fy chro nio nej opto elek tro nicz nym urzą dze niem
ochron nym – wy sy ła ny jest sy gnał za trzy ma nia ru chu
nie bez piecz ne go ma szy ny. Za sto so wa nie kur tyn świetl -
nych skra ca czas do stę pu (ope ra tor nie mu si cze kać
na otwar cie osłon), zwięk sza pro duk tyw ność (oszczęd -
ność cza su przy po da wa niu i wyj mo wa niu ma te ria łu)
i po pra wia er go no mię w miej scu pra cy. Po nad to ope -
ra tor i oso by trze cie są chro nio ne w rów nym stop niu.
Opto elek tro nicz ne urzą dze nie ochron ne mo żna za sto -
so wać ty ko wte dy, gdy ope ra tor nie jest na ra żo ny na ja -
kie kol wiek nie bez pie czeń stwo od nie sie nia ob ra żeń
cia ła po przez ele men ty wy rzu ca ne z ma szy ny (np. od -
pry ski sto pio ne go ma te ria łu).

Kur ty na świetl na two rzy po le ochron ne mię dzy
na daj ni kiem i od bior ni kiem o roz dziel czo ści (roz sta -
wie wią zek) od 14 do 40 mm i dla te go jest wy ko rzy -
sty wa na do ochro ny rąk ope ra to ra, na to miast ba rie ra
świetl na po sia da znacz nie więk szy roz staw wią zek,
przez co jest wy ko rzy sty wa na do roz po zna wa nia czło -
wie ka przy wtar gnię ciu do stre fy nad zo ro wa nej.

Ska ner la se ro wy mo ni to ru je swo je oto cze nie
w gra ni cach do wol nie zde fi nio wa ne go przez użyt kow -
ni ka po la ochron ne go (po le o ró żnych kształ tach i roz -
mia rach). Sto so wa na w ska ne rze pod czer wo na wiąz -
ka la se ro wa do strze ga przed mio ty lub oso by
wcho dzą ce w je go po le dzia ła nia (po le ochron ne) i po -
wo du je za trzy ma nie ru chu nie bez piecz ne go ma szy -
ny. Po za po lem ochron nym w ska ne rze ist nie je mo żli -
wość zde fi nio wa nia do dat ko wej stre fy, tzw. po la
ostrze gaw cze go. Gdy zo sta nie na ru szo na gra ni ca po -
la ostrze gaw cze go ska ner wy sy ła sy gnał alar mu ją cy
przed zbli ża niem się do stre fy nie bez piecz nej. Za po -
bie ga to nie roz wa żne mu za trzy ma niu ma szy ny i jed -
no cze śnie oso ba jest ostrze ga na przed wej ściem
do stre fy ochron nej, któ re skut ko wać bę dzie za trzy -
ma niem nie bez piecz ne go ru chu ma szy ny.

Ska ne ry są mon to wa ne ta kże na środ kach trans -
por tu we wnętrz ne go (np. wóz kach jez dnio wych wy -
so kie go skła do wa na), któ re wy twa rza ją po le ochron -
ne przed po ru sza ją cą się ma szy ną. Je śli czło wiek lub
in na prze szko da znaj dzie się w za się gu te go po la, to
ge ne ro wa ny jest sy gnał do za trzy ma nia po ru sza ją ce -
go się wóz ka. Istot ne jest tu taj za pew nie nie ta kiej dłu -
go ści stre fy ochron nej, aby za ha mo wać prze miesz -
cza ją cą się ma szy nę przed ude rze niem w czło wie ka
lub prze szko dę.
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Układ ste ro wa nia ma szy ny wraz ze wszel ki mi ele -
men ta mi wcho dzą cy mi w je go skład jest od po wie dzial -
ny za wy ko ny wa nie za rów no funk cji tech no lo gicz nych
jak też funk cji bez pie czeń stwa. Dla te go też ele men ty
sys te mu ste ro wa nia zwią za ne z bez pie czeń stwem po -
win ny być nie za wod ne, tj. do bie ra ne z uwzględ nia -
niem mo żli wych uszko dzeń, de fek tów oraz ogra ni -
czeń, ja kie mo żna prze wi dzieć w pla no wa nych
wa run kach użyt ko wa nia ma szy ny. Układ ste ro wa nia
po wi nien wy klu czyć nie bez piecz ne dzia ła nie ma szy -
ny i za pew nić za cho wa nie funk cji bez pie czeń stwa
przy wszyst kich ro dza jach pra cy.

8.1. Ka te go rie oraz po zio my za pew nie -
nia i nie na ru szal no ści bez pie czeń stwa

Od por ność ukła du ste ro wa nia na ró żne go ro dza ju
uszko dze nia i de fek ty po win na być uza le żnio na od po -
zio mu ry zy ka zwią za ne go z użyt ko wa niem ma szy ny.
Nor ma PN EN 954-1 Bez pie czeń stwo ma szyn. Ele -
men ty sys te mów ste ro wa nia zwią za ne z bez pie czeń -
stwem. Część 1 Ogól ne za sa dy pro jek to wa nia (obo -
wią zu ją ca do koń ca 2011 ro ku) wią że po zio my ry zy ka
z ka te go ria mi okre śla ją cy mi ce chy ele men tów i ukła -
dów ste ro wa nia od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo,
tzw. ka te go ria mi bez pie czeń stwa. Wy ró żnia się pięć
ka te go rii bez pie czeń stwa: B, 1, 2, 3 i 4.

Ka te go ria B: jest ka te go rią pod sta wo wą (naj ni -
ższą); w ka te go rii tej ele men ty zwią za ne z bez pie czeń -
stwem po win ny być do bra ne i zmon to wa ne zgod nie
z prze pi sa mi i nor ma mi tak, by mo gły wy trzy mać ocze -
ki wa ne wy ma ga nia pra cy (prze wi dy wa ną licz bę włą -
czeń, wpływ uży wa nych ma te ria łów, wpływ czyn ni ków
ze wnętrz nych, ta kich jak drga nia czy po le elek tro ma -
gne tycz ne); wy stą pie nie de fek tu mo że pro wa dzić
do utra ty funk cji bez pie czeń stwa.

Ka te go ria 1: ele men ty zwią za ne z bez pie czeń stwem
po win ny być pro jek to wa ne i bu do wa ne przy sto so wa -
niu wy pró bo wa nych czę ści skła do wych i wy pró bo wa -
nych za sad bez pie czeń stwa; wy pró bo wa ną czę ścią
skła do wą za sto so wań zwią za nych z bez pie czeń stwem
jest ta ka część, któ ra w prze szło ści by ła sze ro ko roz -
po wszech nio na ze sku tecz nym re zul ta tem w po dob -
nych za sto so wa niach. 

Ka te go ria 2: po win no być za pew nio ne okre so we
spraw dza nie dzia ła nia funk cji bez pie czeń stwa; np.
w mo men cie włą cza nia na pię cia lub włą cze nia funk cji
„Test”; ewen tu al ny de fekt mo że być wy kry ty tyl ko
w cza sie te stu, po mię dzy te sta mi mo że spo wo do wać
utra tę funk cji bez pie czeń stwa.

Ka te go ria 3: po je dyn czy de fekt nie po wi nien po -
wo do wać utra ty funk cji bez pie czeń stwa, sto su je się
zwie lo krot nie nia ele men tów re ali zu ją cych da ną funk -
cję; nie wszyst kie de fek ty są wy kry wa ne; na gro ma -
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8. Ele men ty sys te mów ste ro wa nia zwią za ne 
z bez pie czeń stwem

S - ciężar obrażeń
S1- lekkie (odwracalne)
S2 - ciężkie
(nieodwracalne/śmierć)
F- czas i/lub częstotliwość
narażenia na
niebezpieczeństwo
F1 - rzadko lub średnio
F2 - często lub ciągle
P - możliwość
zapobiegania zagrożeniom
lub ograniczenia szkód
P1 - możliwe 
w określonych warunkach
P2 - prawie niemożliwe

Rys. 7. Algorytm określania kategorii bezpieczeństwa na podstawie szacowania ryzyka metodą grafu

P1

P1
P2

P2
F1

F2

S1

S2

Kategoria
B      1      2     3      4



dze nie de fek tów mo że spo wo do wać utra tę funk cji bez -
pie czeń stwa.

Ka te go ria 4: po wy stą pie niu po je dyn cze go de fek -
tu funk cja bez pie czeń stwa jest za wsze re ali zo wa na,
de fek ty po win ny być wy kry wa ne na tych miast lub
przed na stęp nym wy wo ła niem funk cji bez pie czeń stwa.

Im wy ższe jest ry zy ko, tym wy ższa po win na być ka -
te go ria bez pie czeń stwa ukła du ste ro wa nia. Na rys. 7
przed sta wio no al go rytm po zwa la ją cy bez po śred nio
na pod sta wie sza co wa nia ry zy ka me to dą gra fu okre -
ślić ka te go rie bezpieczeństwa. Za le ca ne ka te go rie
ozna czo ne są du ży mi wy peł nio ny mi kół ka mi. Ka te go -
rie ozna czo ne ma ły mi kół ka mi na le ży uznać za nie wy -
star cza ją ce. Na to miast du że nie wy peł nio ne kół ka to
ka te go rie prze wy mia ro wa ne.

Przy okre śla niu cię żko ści ura zów uwzględ nia się
naj czę ściej spo ty ka ne na stęp stwa wy pad ków i pro ce -
sy le cze nia. Pa ra metr S1 do ty czy ta kich na stępstw jak:
stłu cze nia i/lub ra ny cię te bez dal szych kom pli ka cji,
na to miast S2 – am pu ta cje lub śmier ć.

Przy usta la niu cza su i/lub czę sto tli wo ści na ra że nia
za le ca się wy bór pa ra me tru F2 gdy czło wiek jest czę -
sto lub cią gle na ra żo ny. Do ty czy to sy tu acji, gdy za -
cho dzi ko niecz ność re gu lar ne go się ga nia do stre fy
nie bez piecz nej np. pod czas po da wa nia i/lub od bio ru
ma te ria łu. Pa ra metr F1 wy bie ra my gdy do stęp do stre -
fy nie bez piecz nej jest wy ma ga ny od cza su do cza su.

Przy do bo rze pa ra me tru okre śla ją ce go mo żli wość
za po bie ga nia za gro że niom (P) istot na jest wie dza
na te mat za gro że nia i mo żli wo ści pod ję cia od po wied -

nich dzia łań za bez pie cza ją cych przed wy pad kiem. Du -
że zna cze nie ma mo żli wość zi den ty fi ko wa nia za gro -
że nia (np. na pod sta wie je go cech fi zycz nych, a nie
tyl ko za po mo cą wskaź ni ków), wy szko le nie i do świad -
cze nie ob słu gi, szyb kość po wsta wa nia za gro że nia,
mo żli wość prze ciw dzia ła nia za gro że niu (uciecz ka, in -
ter wen cja osób trze cich), do świad cze nie zwią za ne
z prze bie giem pro ce su. Pa ra metr P1 wy bie ra my, gdy
ist nie je mo żli wość unik nię cia wy pad ku lub zna czą ce -
go ogra ni cze nia je go skut ków, na to miast pa ra metr P2,
gdy unik nię cie za gro że nia jest pra wie nie mo żli we.

Nor ma PN EN 954-1 nie od no si się do za sto so wa -
nia ukła dów elek tro nicz nych w funk cjach zwią za nych
z bez pie czeń stwem, przez co w nie do sta tecz nym stop -
niu od zwier cie dla ak tu al ny stan tech ni ki. Dla te go też,
za stą pio no ją nor mą PN -EN ISO 13849 –1, Bez pie -
czeń stwo ma szyn. Ele men ty sys te mów ste ro wa nia
zwią za ne z bez pie czeń stwem. Część 1 Ogól ne za sa -
dy pro jek to wa nia.

Po ziom za pew nie nia bez pie czeń stwa przyj mu je
rów nież 5 war to ści, od „a” (naj wy ższe praw do po do -
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Uwa ga!
Do dnia 31.12.2011 r. obowiązywały obie ww. nor-
my. Od 01.01.2012 r. obowiązuje tylko PN-EN ISO
13849-1. W no wej nor mie po ję cie ka te go rii bez pie -
czeń stwa za stą pio no in nym – po ziom za pew nie nia
bez pie czeń stwa PL (ang. Per for man ce Le vel).

S - cię żar ob ra żeń
S1  - lek kie (od wra cal ne)
S2 - cię żkie (nie od wra cal -
ne/śmierć)
F  - czas i/lub czę sto tli wość
na ra że nia na nie bez pie czeń -
stwo
F1 - rzad ko lub śred nio
F2 - czę sto lub cią gle
P - mo żli wość za po bie ga nia
za gro że niom lub ogra ni cze -
nia szkód
P1 - mo żli we w okre ślo nych
wa run kach
P2 - pra wie nie mo żli we

a

b

c

d

e

P1

P2

P2

P2

P2

P1

P1

P1
F2

F2

F1

F1

S1

S2

Punkt
początkowy 

do oszacowania
minimalizacji
ryzyka

Wysokie ryzyko

Niskie ryzyko

Wymagany poziom zapewnienia
bezpieczeństwa (PL – ang. Performance Level)

Rys. 8. Algorytm określania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie szacowania ryzyka
metodą grafu



bień stwo uszko dze nia) do „e” (naj ni ższe praw do po -
do bień stwo uszko dze nia). Na rys. 8 przed sta wio no al -
go rytm po zwa la ją cy okre ślić wła ści wy po ziom za pew -
nie nia bez pie czeń stwa PL na pod sta wie sza co wa nia
ry zy ka me to dą gra fu. W uprosz cze niu mo żna przy jąć,
że ka te go ria bez pie czeń stwa B od po wia da po zio mo -
wi za pew nie nia bez pie czeń stwa PL „a”, ka te go ria 1
– PL „b”, ka te go ria 2 – Pl „c”, ka te go ria 3 – PL „d” i ka -
te go ria 4 – PL „e”.

In ną nor mą po zwa la ją cą na do bór ele men tów
i ukła dów ste ro wa nia od po wie dzial nych za bez pie -
czeń stwo w za le żno ści od po zio mu ry zy ka zwią za ne -
go z użyt ko wa niem ma szy ny jest PN -EN 62061 Bez -
pie czeń stwo ma szyn. Bez pie czeń stwo funk cjo nal ne
elek trycz nych, elek tro nicz nych i elek tro nicz nych pro -
gra mo wal nych sys te mów ste ro wa nia zwią za nych
z bez pie czeń stwem. Nor ma ta po zwa la nam okre ślić
je den z trzech po zio mów nie na ru szal no ści bez pie -
czeń stwa SIL (ang. Sa fe ty In te gri ty Le vel). Na rys. 9
przed sta wio no spo sób okre śla nia po zio mu nie na ru -
szal no ści bez pie czeń stwa SIL w za le żno ści od czte -
rech pa ra me trów cha rak te ry zu ją cych ry zy ko.

Pro jek tant, pro du cent i pra co daw ca oraz ka żdy in -
ny użyt kow nik ma ją swo bo dę wy bo ru sto so wa nia jed -
nej z przed sta wio nych w tym pod roz dzia le nor my. Nor -
ma PN -EN 62061 jest ko rzyst niej sza do sto so wa nia
w przy pad ku wy ko rzy sty wa nia opro gra mo wa nia i zło -
żo nych ukła dów ste ro wa nia, na to miast nor ma PN -EN
ISO 13849 -1 jest wy god niej sza w przy pad ku sto so -
wa nia kom po nen tów elek trycz no -elek tro nicz nych o ni -
skim stop niu zło żo no ści.

Do ko nu jąc za ku pu ele men tów sys te mu ste ro wa nia
zwią za ne go z bez pie czeń stwem na le ży zwra cać bacz -
ną uwa gę czy gwa ran to wa ny przez pro du cen ta po ziom
nie za wod no ści speł nia na sze ocze ki wa nia. Po ziom ten
po wi nien być uwi docz nio ny na ele men cie po przez po -
da nie ka te go rii bez pie czeń stwa (B, 1, 2, 3, 4), lub po -
zio mu za pew nie nia bez pie czeń stwa PL (a, b, c, d, e)
lub po zio mu nie na ru szal no ści bez pie czeń stwa SIL (SI -
L1, SI L2, SI L3).

8.2. Za trzy ma nie awa ryj ne

Urzą dze nia za trzy ma nia awa ryj ne go mon tu je sie
ze wzglę du na za gro że nia, ja kie stwa rza ją ma szy ny
oraz w za le żno ści od cza su ich za trzy my wa nia. Obo -
wią zek za pew nie nia urzą dzeń do za trzy ma nia awa ryj -
ne go wy ni ka z na stę pu ją cych prze pi sów:

– § 14 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni -
ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.
U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

– § 52 ust. 2 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól -
nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

– § 24 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
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Skutek Ciężkość (S)
Klasa C = F + O + P = 5 + 4 + 3 = 12

3-4 5-7 8-10 11-13 14-15

Śmierć, utrata oka lub ręki 4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

Kalectwo, utrata palców 3 SIL 1 SIL 2 SIL 3

Odwracalny, leczenie 2 SIL 1 SIL 2

Odwracalny, pierwsza pomoc 1 SIL 1

Częstotliwość lub czas przebywania (F)

=< 1h 5

> 1h do =< 1 dzień 5

> 2 dni =< 1 tydzień 4

> 2 tygodni =< 1 rok 3

> 1 rok 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia
sytuacji zagrożenia (O)

częste 5

prawdopodobne 4

możliwe 3

rzadkie 2

nieistotne 1

Możliwość uniknięcia (P)

niemożliwe 5

możliwe 3

prawdopodobne 1

Rys. 9. Algorytm określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL na podstawie szacowania ryzyka



Nie wy ma ga się urzą dzeń za trzy my wa nia awa ryj -
ne go w przy pad ku prze no śnych ma szyn trzy ma nych
i pro wa dzo nych ręcz nie, oraz ma szyn, w któ rych urzą -
dze nie do za trzy my wa nia awa ryj ne go nie ob ni ży ło by
ry zy ka ze wzglę du na brak mo żli wo ści skró ce nia cza -
su za trzy ma nia lub brak mo żli wo ści pod ję cia szcze -
gól nych środ ków nie zbęd nych do prze ciw dzia ła nia ry -
zy ku – § 24 ust. 2 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn.

Isto ta za trzy ma nia awa ryj ne go zo sta ła rów nież zde -
fi nio wa na w nor mie ty pu B2 (PN -EN ISO 13850: 2008
Bez pie czeń stwo ma szyn – Stop awa ryj ny – Za sa dy
pro jek to wa nia) od no szą cej się do wszyst kich ma szyn.
Funk cja za trzy ma nia awa ryj ne go to funk cja za po bie -
ga ją ca lub zmniej sza ją ca za gro że nia, prze zna czo na
do ini cjo wa nia po je dyn czym za dzia ła niem czło wie ka,
je śli nor mal na funk cja za trzy my wa nia jest nie wy star -
cza ją ca. Wy ni ka stąd, że kry te rium de cy du ją cym jest
wiel kość za gro żeń, tj. źró deł ener gii, ele men tów bę -
dą cych w ru chu, na pę dów, na rzę dzi, ma te ria łów ob -
ra bia nych itd., a nie czas za trzy my wa nia. Je że li ma -
szy na jest wy po sa żo na w jed no źró dło ener gii lub
je den na pęd, to funk cję za trzy ma nia awa ryj ne go mo -
że speł niać ele ment ste row ni czy do za trzy ma nia nor -
mal ne go. Tak więc pro ste, nie wiel kie ga ba ry to wo ma -
szy ny, ta kie jak sto ło we szli fier ki dwu tar czo we,
wier tar ki, itp. nie mu szą być wy po sa żo ne w urzą dze -
nia za trzy my wa nia awa ryj ne go, pod wa run kiem że po -
sia da ją nor mal ne wy łącz ni ki za in sta lo wa ne w bez po -
śred nim za się gu ope ra to ra w cza sie pra cy.

W za le żno ści od spe cy fi ki ma szy ny mo że my sto so -
wać ró żne po sta cie wy łącz ni ków za trzy ma nia awa ryj -
ne go (tzw. sto pów awa ryj nych): przy ci ski, cię gna lub
nie osło nię te pe da ły. Po win ny one być roz po zna wal ne,
wi docz ne oraz ła two do stęp ne. Naj czę ściej spo ty ka -
nym roz wią za niem są przy ci ski wy ró żnia ją ce się kształ -

tem (grzy bek) i bar wą (czer wo na) od po zo sta łych ele -
men tów ste row ni czych Ele ment w kształ cie grzyb ka
umo żli wia za dzia ła nie na nie go do wol ną czę ścią cia ła.
Wo kół przy ci sku sto pu awa ryj ne go po win na być ob -
wód ka bar wy żół tej. W ka żdym przy pad ku wy ge ne ro -
wa ny sy gnał za trzy ma nia awa ryj ne go po wi nien spo wo -
do wać nie za wod ne (sku tecz ne) roz war cie sty ków oraz
za ry glo wa nie ele men tu ste row ni cze go i utrzy ma nie go
w tym sta nie do cza su od ry glo wa nia. Od ry glo wa nie sto -
pu awa ryj ne go nie po win no spo wo do wać sa mo ist ne -
go uru cho mie nia ma szy ny. Sto so wa ne są dwie ka te -
go rie funk cji za trzy ma nia awa ryj ne go:

– Ka te go ria 0 – przez odłą cze nie za si la nia od na -
pę dów ma szy ny, tj. za trzy ma nie nie kon tro lo wa ne,

– Ka te go ria 1 – przez za trzy ma nie kon tro lo wa ne
przy za si la niu na pę dów ma szy ny aż do jej za trzy ma -
nia a na stęp nie odłą cze nie za si la nia, po za trzy ma niu.

Nie sto su je się za trzy my wa nia awa ryj ne go wg ka -
te go rii 2, tzn. przez za trzy ma nie kon tro lo wa ne przy po -
zo sta wie niu za sil nia na pę dów ma szy ny.

Sy gnał ste ru ją cy za trzy my wa niem awa ryj nym po -
wi nien być nad rzęd ny w sto sun ku do wszyst kich in -
nych sy gna łów ste ru ją cych. Urzą dze nia do za trzy my -
wa nia awa ryj ne go nie po win ny być uży wa ne
w za stęp stwie pod sta wo wych środ ków ochron nych,
lecz po win ny wspo ma gać ich dzia ła nie – na le żą one
do gru py do dat ko wych środ ków ochron nych. Funk -
cja za trzy ma nia awa ryj ne go po win na być do stęp na
i go to wa do uży cia przez ca ły czas, bez wzglę du
na tryb pra cy ma szy ny. Na le ży pa mię tać, że ele men -
ty za trzy my wa nia awa ryj ne go nie mu szą być zwią za -
ne z kor pu sem ma szy ny. Mo gą być umiesz cza ne
na prze staw nych (ru cho mych) pul pi tach, pod wa run -
kiem, że są pod łą czo ne do ukła du ste ro wa nia na sta -
łe, a nie za po mo cą wty ki bądź in ne go roz łącz ne go
po łą cze nia.
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9.1. Ma szy ny ze spo lo ne

We dług de fi ni cji za war tej w dy rek ty wie ma szy no -
wej 2006/42/WE (roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn) ma szy ny, ro zu mia ne ja ko ma -
szy ny ze spo lo ne, to ze spo ły ma szyn, w tym ma szyn
nie ukoń czo nych, któ re w ce lu osią gnię cia okre ślo ne -
go efek tu koń co we go zo sta ły ze sta wio ne i są ste ro wa -
ne w ta ki spo sób, że dzia ła ją ja ko zin te gro wa na ca -
łość. Pro blem z in ter pre ta cją po wy ższej de fi ni cji ma ją
fir my in sta lu ją ce no we ma szy ny w cią gu tech no lo gicz -
nym i two rzą ce tzw. li nie pro duk cyj ne. Pro blem ten do -
ty czy też w du żej mie rze użyt kow ni ków ma szyn (pra -
co daw ców) któ rzy do sto so wu ją swój park ma szy no wy
do no wych po trzeb tech no lo gicz nych po przez ze sta -
wia nie ma szyn – „do sta wia nie” do ma szyn już użyt ko -
wa nych in nych no wych ma szyn. Na pod sta wie ww. de -
fi ni cji trud no jest jed no znacz nie stwier dzić czy np.
w wy ni ku ze spo le nia ma szyn po wsta nie no wa ma szy -
na pod le ga ją ca wszyst kim wy ma ga niom for mal nym
wy ni ka ją cym z dy rek ty wy ma szy no wej, czy też na dal
ma my do czy nie nia z kil ko ma nie za le żny mi eg zem pla -
rza mi usta wio nych obok sie bie ma szyn. Wy ja śnie nie
tej kwe stii znaj dzie my w „Prze wod ni ku do ty czą cym sto -
so wa nia dy rek ty wy 2006/42/WE w spra wie ma szyn”
wy da ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską (wy da nie dru gie,
czer wiec 2010 r). 

9.1.1. Ze spo ły utwo rzo ne z no wych
ma szyn

Aby gru pę jed nost ko wych no wych ma szyn (lub ma -
szyn nie ukoń czo nych) uznać za ze spół ma szyn (ma -
szy nę ze spo lo ną) mu szą zo stać speł nio ne wszyst kie
po ni ższe wa run ki:

● ma szy ny jed nost ko we są ze so bą zmon to wa ne
w ce lu speł nia nia wspól nej funk cji, na przy kład pro -
duk cji da ne go pro duk tu;

● ma szy ny jed nost ko we po sia da ją wspól ny układ
ste ro wa nia;

● ma szy ny jed nost ko we są po łą czo ne w funk cjo -
nal ny spo sób, tak że dzia ła nie ka żdej z ma szyn ma bez -
po śred ni wpływ na dzia ła nie po zo sta łych ma szyn lub
ze spo łu ja ko ca ło ści i w związ ku tym nie zbęd ne jest
prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka dla ca łe go ze spo łu;

Gru py ma szyn po łą czo nych ze so bą, ale dzia ła ją -
cych nie za le żnie od sie bie, nie uzna je się za ze spół
ma szyn w po wy ższym zna cze niu. 

Oso ba zaj mu ją ca się ze sta wia niem ze spo łu ma szyn
jest uzna wa na za pro du cen ta ta kie go ze spo łu i ma obo -
wią zek za gwa ran to wać, że ze spół ja ko ca łość bę dzie
speł niał wy ma ga nia w za kre sie ochro ny zdro wia i bez -
pie czeń stwa okre ślo ne w dy rek ty wie ma szy no wej.
W nie któ rych przy pad kach pro du cent ze spo łu ma szyn
jest rów nież pro du cen tem jed no stek skła do wych ze -
spo łu. Czę ściej jed nak jed nost ki skła do we ze spo łu
wpro wa dza ją do ob ro tu in ni pro du cen ci – w po sta ci
kom plet nych ma szyn, któ re mo gły by rów nież dzia łać
nie za le żnie od sie bie lub w po sta ci ma szyn nie ukoń -
czo nych. Je że li przed mio to we jed nost ko we ma szy ny
wpro wa dza się do ob ro tu ja ko ma szy ny go to we do użyt -
ku, któ re mo gły by ta kże dzia łać nie za le żnie od sie bie,
mu szą one po sia dać ozna ko wa nie CE oraz do łą czo ną
de kla ra cję zgod no ści WE. Je że li wpro wa dza się je
do ob ro tu ja ko ma szy ny nie ukoń czo ne, nie trze ba
umiesz czać na nich ozna ko wa nia CE, ale na le ży do łą -
czyć de kla ra cję włą cze nia oraz in struk cję mon ta żu. 

Bez pie czeń stwo ma szy ny ze spo lo nej za le ży
od bez piecz ne go pro jek tu i wy ko na nia ma szyn jed -
nost ko wych, a ta kże od od po wied nio ści i wza jem ne -
go od dzia ły wa nia za cho dzą ce go mię dzy ta ki mi ma -
szy na mi. Oce na ry zy ka prze pro wa dza na przez
pro du cen ta ze spo łu ma szyn mu si za tem obej mo wać
za rów no od po wied niość ma szyn jed nost ko wych
pod ką tem bez pie czeń stwa ze spo łu ja ko ca ło ści, jak
i za gro że nia zwią za ne z po łą cze nia mi mię dzy ma szy -
na mi jed nost ko wy mi. Oce na ry zy ka mu si uwzględ niać
rów nież wszel kie za gro że nia zwią za ne z ze spo łem,
któ re nie są ob ję te de kla ra cją zgod no ści WE (w przy -
pad ku ma szyn) lub de kla ra cją włą cze nia i in struk cją
mon ta żu (w przy pad ku ma szyn nie ukoń czo nych) do -
star cza ną przez pro du cen tów jed no stek skła do wych. 

Pro du cent ze spo łu ma szyn (ma szy ny ze spo lo nej)
mu si:
– prze pro wa dzić od po wied nią pro ce du rę oce ny

zgod no ści dla ze spo łu ma szyn;
– umie ścić okre ślo ne ozna ko wa nie (na przy kład

w po sta ci ta blicz ki) na ze spo le ma szyn, za wie ra ją ce
wy ma ga ne in for ma cje, w tym ozna ko wa nie CE;
– spo rzą dzić i pod pi sać de kla ra cję zgod no ści WE

do ty czą cą ze spo łu ma szyn.
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9. Zespalanie i modernizowanie maszyn
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Rys. 10 Algorytm oceny modernizacji maszyny pod względem bezpieczeństwa

Analiza I ocena modernizacji maszyny
pod względem bezpieczeństwa

1.Czy ingerencje powodują: 
- znaczące zmiany w konstrukcji lub 
- zmianę zakresu zastosowania zgodnego 
z przeznaczeniem lub 
- wzrost energii niszczących?

2. Czy wy mie nia no ele men ty ste ro wa -
nia zwią za ne z bez pie czeń stwem? 

4. Czy zmieniono techniczne środki
bezpieczeństwa?

5. Czy nowe środki bezpieczeństwa
są wystarczające? 

NIE DOKONANO GŁĘBOKIEJ MODERNIZACJI 

WYMAGANIA MINIMALNE DYREKTYWY
NARZĘDZIOWEJ

3. Czy zmie nio no kon cep cję za pew -
nie nia bez pie czeń stwa?

6. Czy to spowodowało wzrost zagrożeń
lub poziomu ryzyka?

7. Czy zastosowane środki bezpieczeństwa są
wystarczające i sprawne?

8. Czy za gro że nia są wy star cza ją co nad zo ro -
wa ne przez do dat ko we wy gro dze nia (osło ny
sta łe)? 

9 Czy test możliwe doznanie urazu ciężkiego?

11. Czy dodatkowe osłony ryglujące
są wystarczające i sprawne? 

NASTĄPIŁA GŁĘBOKA MODERNIZACJA 
WYMAGANIA ZASADNICZE DYREKTYWY MASZYNOWEJ 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

10 Czy praw do po do bień stwo wy da rze nia wy -
pad ko we go jest wy so kie?

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE
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De kla ra cja zgod no ści WE w przy pad ku kom plet -
nych ma szyn oraz de kla ra cja włą cze nia i in struk cja mon -
ta żu w przy pad ku nie ukoń czo nych ma szyn wbu do wa -
nych do ze spo łu ma szyn mu szą zo stać włą czo ne
do do ku men ta cji tech nicz nej ze spo łu ma szyn. Do ku -
men ta cja tech nicz na ze spo łu ma szyn mu si za wie rać
ta kże in for ma cje dot. wszelkich zmian wpro wa dzo nych
w jed nost kach skła do wych przy ich łą cze niu w ze spół.

9.1.2. Ze spo ły utwo rzo ne ze sta rych
i no wych ma szyn

W nie któ rych przy pad kach co naj mniej jed na ma -
szy na skła do wa ist nie ją ce go ze spo łu ma szyn mo że
zo stać za stą pio na no wą ma szy ną lub no we jed nost -
ko we ma szy ny mo gą zo stać do łą czo ne do ta kie go ze -
spo łu. Po wsta je py ta nie, czy ze spół ma szyn obej mu -
ją cy no we oraz ist nie ją ce już ma szy ny jed nost ko we
jest, ja ko ca łość, ob ję ty za kre sem sto so wa nia dy rek -
ty wy ma szy no wej. Nie jest mo żli we po da nie do kład -
nych kry te riów umo żli wia ją cych udzie le nie od po wie -
dzi na to py ta nie w ka żdym okre ślo nym przy pad ku.
Po ni żej umiesz czo no tyl ko ogól ne wy tycz ne któ ry mi
na le ży się kie ro wać.

I. Je że li za stą pie nie lub do da nie ma szy ny jed -
nost ko wej w ist nie ją cym już ze spo le ma szyn nie
wpły wa w zna czą cy spo sób na funk cjo no wa nie lub
bez pie czeń stwo po zo sta łej czę ści ze spo łu, to nie
jest wy ma ga ne po dej mo wa nie żad nych dzia łań
w od nie sie niu do ze spo łu, na to miast no wa jed nost -
ko wa ma szy na po win na speł niać wy ma ga nia wy ni ka -
ją ce z dy rek ty wy ma szy no wej, tj.:

– je że li no wa ma szy na jed nost ko wa jest kom plet ną
ma szy ną, któ ra mo gła by funk cjo no wać ta kże nie za le -
żnie, po sia da ją cą ozna ko wa nie CE i do łą czo ną de kla -
ra cję zgod no ści WE, wbu do wa nie no wej jed nost ki
do ist nie ją ce go już ze spo łu na le ży uznać za in sta la cję
ma szy ny, co nie wy ma ga prze pro wa dze nia no wej oce -
ny zgod no ści, umiesz cze nia no we go ozna ko wa nia CE
oraz do łą cze nia no wej de kla ra cji zgod no ści WE. 

– je że li no wa ma szy na jed nost ko wa skła da się z nie -
ukoń czo nej ma szy ny z do łą czo ną de kla ra cją włą cze -
nia i in struk cją mon ta żu, oso bę zaj mu ją cą się włą cze -
niem ta kiej ma szy ny do ze spo łu ma szyn uzna je się
za pro du cen ta no wej jed nost ki. Mu si on w związ ku
z tym do ko nać oce ny wszel kich ro dza jów ry zy ka zwią -
za nych z po łą cze nia mi nie ukoń czo nej ma szy ny z in -
ny mi urzą dze nia mi i ze spo łem ma szyn, speł nić wszyst -
kie od po wied nie za sad ni cze wy ma ga nia w za kre sie
ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa, któ rych nie za sto -
so wał pro du cent ma szy ny nie ukoń czo nej, za sto so wać
in struk cję mon ta żu, spo rzą dzić de kla ra cję zgod no ści
WE oraz umie ścić ozna ko wa nie CE na no wej za mon -
to wa nej ma szy nie jed nost ko wej.

Trze ba pa mię tać, że pra co daw ca po zo sta je od po -
wie dzial ny za bez pie czeń stwo ca łe go ze spo łu zgod -
nie z dy rek ty wą 2009/104/WE (roz po rzą dze niem Mi ni -
stra Go spo dar ki z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia
ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy).

II. Je że li za stą pie nie lub do da nie no wych ma -
szyn jed nost ko wych w ist nie ją cym już ze spo le ma -
szyn ma zna czą cy wpływ na funk cjo no wa nie i bez -
pie czeń stwo ze spo łu ja ko ca ło ści lub wią że się
z istot ny mi zmia na mi w ze spo le, mo żna uznać zmia -
nę za rów no znacz ną ze zbu do wa niem no we go ze -
spo łu ma szyn, do któ re go mu si być sto so wa na dy -
rek ty wa ma szy no wa. W ta kim przy pad ku ca ły ze spół,
w tym wszyst kie je go ma szy ny jed nost ko we, mu szą
być zgod ne z prze pi sa mi dy rek ty wy ma szy no wej. Mo -
że to do ty czyć rów nież przy pad ku, w któ rym no wy ze -
spół ma szyn skła da się z jed no stek no wych i „z dru -
giej rę ki”.

9.2. Mo der ni za cja ma szyn

W ra mach do sto so wa nia par ku ma szy no we go
do mi ni mal nych wy ma gań tech nicz nych okre ślo nych
w roz dzia le 3 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni -
ków pod czas pra cy, pra co daw ca bar dzo czę sto in ge -
ru je w kon struk cje ma szyn. Re ali zu je rów nież in ne
dzia ła nia wpły wa ją ce na kon struk cję ma szy ny a zwią -
za ne z za pew nie niem ru chu, tj. na pra wy, re ge ne ra cje,
kon ser wa cje. Po nad to użyt kow nik ma szy ny (pra co -
daw ca) do ko nu je cza sa mi sze re gu mo dy fi ka cji zwią -
za nych z pod wy ższe niem wy daj no ści i ja ko ści, lub
zmia ną za kre su za sto so wa nia.

Zgod nie z eu ro pej ską wy kład nią wy rób, któ ry
po od da niu go do eks plo ata cji uległ istot nym zmia -
nom mo dy fi ku ją cym pa ra me try, za sto so wa nie lub typ,
mo że być uwa ża ny za no wy pro dukt. A w przy pad -
kach gdy w wy ni ku mo dy fi ka cji wzrósł po ziom ry zy ka
wy rób po wi nien być uzna wa ny za no wy. Dzia ła nia,
któ re nie po wo du ją istot nych zmian w kon struk cji, lub
któ re po wo du ją zmia ny w kon struk cji, ale nie po wo -
du ją wzro stu po zio mu ry zy ka uzna je my za nie istot ne,
czy li nie po wo du ją one po wsta nia ma szy ny no wej.
Bar dziej szcze gó ło wą pro ce du rę w za kre sie okre śla -
nia wiel ko ści mo der ni za cji de cy du ją cej o uzna wa niu
ma szy ny za no wą, czy też nie przed sta wio no w nie -
miec kim do ku men cie „We sen tli che Verände rung von
Ma schi nen” opu bli ko wa nym przez Mi ni ster stwo Pra -
cy w 2000 r. Pro ce du ra ta opie ra się na ana li zie za gro -
żeń i oce nie ry zy ka.
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– czer wiec 2010 r. pod re dak cją Ia na Fra se ra – Ko mi -
sja Eu ro pej ska.

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21
paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych wy ma -
gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

8. Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy 2009/104/WE z dnia 16 wrze śnia 2009 r. do ty czą ca
mi ni mal nych wy ma gań w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
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nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy Dz.
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DPO -VII -212-1-JZ/04/L. dz. 5558w.
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z dnia 27.07.2004 r. w spra wie szko le nia w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. Nr 180,
poz. 1860 z późn. zm.).

19. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 18
lip ca 2001 r. w spra wie try bu spraw dza nia kwa li fi ka cji
wy ma ga nych przy ob słu dze i kon ser wa cji urzą dzeń tech -
nicz nych (Dz. U. Nr 79, Poz. 849, zm. Dz. U. z 2003 r
Nr 50, poz. 426).

20. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 10
ma ja 2002 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy użyt ko wa niu wóz ków jez dnio wych z na pę dem sil -
ni ko wym (Dz. U. Nr 70, poz. 650, zm. Dz. U. z 2003 r.
Nr 65, poz. 603).

21. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 20
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go wych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
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23. Usta wa z dnia 10 kwiet nia 1997 r. Pra wo ener -
ge tycz ne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, zm. Dz.
U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551).

24. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 27
kwiet nia 2000 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy przy pra cach spa wal ni czych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

25. Ko wa lew ski S. – Ro la norm w kształ to wa niu
bez pie czeń stwa ma szyn „no wych” i „sta rych” – Fun -
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da ment bez pie czeń stwa ma szyn, Słu żby Utrzy ma nia
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39. PN -EN 62061: 2008. Bez pie czeń stwo Ma szyn.
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40. PN -EN ISO 13850: 2008. Bez pie czeń stwo ma -
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41. Ku siak. M. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa ukła -
dów ste ro wa nia. Ma te ria ły szko le nio we ELO KON 2010.
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