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KOFERENCJA BEZPIECZEŃSTAWA  PPRZEMYSŁOWEGO 
    Solec Zdrój, 26 – 27 listopada 2015 r. 

 

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 



Góra lodowa  
ukrytych kosztów 
wypadków                                                   
i chorób zawodowych 

Ku – Koszty  bezpośrednie ZUS 
(ubezpieczone) 

Knu – Koszty  pośrednie         
(nieubezpieczone) = 3-4 x Ku 



KOSZTY WYPADKÓW   I CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE 
  



 Koszty (społeczne i ekonomiczne) wypadków przy 
pracy powodowanych przez maszyny można 
zmniejszyć przez:  

 
– projektowanie 
– wytwarzanie 
– instalowanie  
– użytkowanie maszyn 

 
 z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki 

techniki i organizacji pracy 

GŁÓWNE TEZY KONCEPCJI EUROPEJSKIEJ 



      Na etapie projektu i produkcji: 
– harmonizacja legisłacyjna powinna ograniczać się do wymagań zasadniczych, 

które muszą być spełnione przez wyroby wprowadzane na rynek UE. Są one 
formułowane dość ogólnie dla dużych grup wyrobów w dyrektywach nowego 
podejścia; 
 

– specyfikacje  techniczne wyrobów spełniających wymagania zasadnicze 
określone w prawodawstwie powinny być ustalone w normach 
zharmonizowanych (nieobligatoryjnych), które mogą być stosowane wraz z 
przepisami prawa. Ich stosowanie daje domniemanie zgodności wyrobów       
(w tym maszyn) z wymaganiami zasadniczymi 
 

– możliwość wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi w inny sposób 
niż poprzez normy zharmonizowane; 

 
– wyniki oceny ryzyka - podstawą do projektowania i wytwarzania maszyn 

zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
– stosowanie triady bezpieczeństwa w celu ograniczania poziomu ryzyka w 

procesie projektowania maszyn 
 
– ocenianie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi  

wg procedur ustalonych w dyrektywach z uwzględnieniem stwarzanych przez 
wyroby zagrożeń i związanego z nimi ryzyka 
 

– znakowanie znakiem CE wyrobów spełniających wymagania wszystkich 
dotyczących ich dyrektyw; 
 

GŁÓWNE TEZY KONCEPCJI EUROPEJSKIEJ – NOWE PODEJŚCIE 



Na etapie użytkowania: 
 

 stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem wg wskazań producenta; 
 

 podejmowania przez użytkowników dodatkowych technicznych i organizacyjnych 
środków bezpieczeństwa adekwatnie do warunków użytkowania maszyn; 
 

 utrzymania poziomu bezpieczeństwa wprowadzanych do użytkowania maszyn 
poprzez zapewnienie ich kontroli przewidzianych w dyrektywach społecznych; 

 
 partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka 

zawodowego; 
 
 informowanie producentów maszyn przez ich użytkowników o 

nieprawidłowościach ujawnionych podczas użytkowania maszyn; 
 

 przestrzeganie, dotyczących użytkowania maszyn, minimalnych wymagań 
      TECHNICZNYCH w odniesieniu do maszyn użytkowanych przed wejściem do UE 
  
     przestrzeganie pozostałych wymagań  minimalnych w odniesieniu do użytkowania  

WSZYSTKICH MASZYN  

GŁÓWNE TEZY KONCEPCJI EUROPEJSKIEJ 



Okres użytkowania 

Art. 114  
[d. 95 (d. 100A)] 
 
Dyrektywy 
nowego 
podejścia 

Minimalne wymagania 

Użytkowanie 

Projektowanie 
 i budowa 

Regulacje,kontrole,  
naprawy 

Art. 153  
(d. 118A) 
 

Dyrektywy 
dotyczące  
BHP w miejscu 
pracy (tzw. 
socjalne) 

Wprowadzenie do użytkowania 
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ZMNIEJSZANIE RYZYKA wg PN - EN ISO 12100  
Wkład projektanta i producenta maszyny oraz jej użytkownika 

Ryzyko 
resztkowe po 
zastosowaniu 

środków 
ochronnych 

przez 
projektanta

OCENA RYZYKA
(na podstawie określonych ograniczeń 

i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

Środki ochronne stosowane przez projektanta

KROK 1
Rozwiązania konstrukcyjne 
bezpieczne same w sobie

KROK 2
Stosowanie technicznych środków ochronnych

i pomocniczych środków ochronnych

RYZYKO

DYREKTYWA 
MASZYNOWA
2006/42/WE

(rozporządzenie MG 
z 21.10.2008 r.)

DYREKTYWA: 2009/104/WE
(tj. 89/655/EWG; 95/63/WE; 

2001/45/WE)

(rozporządzenie MG 
z 30.10.2002 r. i 30.09.2003 r.)

Środki ochronne wprowadzone do stosowania 
przez użytkownika łącznie z przewidzianymi 

przez projektanta w instrukcji obsługi

Wkład 
projektanta

- Organizacja 
   - procedury bezpiecznej pracy
   - nadzór
   - systemy zezwoleń przystąpienia do pracy

- Zapewnienie i stosowanie dodatkowych 
  technicznych środków ochronnych
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej
- Szkolenie, itd.

Ryzyko 
resztkowe po 
zastosowaniu 

wszystkich 
środków 

ochronnych 

KROK 3
Informacje dla użytkownika
- na maszynie: 
     - znaki ostrzegawcze 
     - sygnały
     - urządzenia ostrzegawcze
- w instrukcji obsługi

Wkład 
użytkownika



polega na: 
 
zapewnieniu przez producentów, aby maszyny 

konstruowane, wytwarzane i  przekazywane do 
obrotu lub bezpośrednio do użytkowania zapewniały 
możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa 

 
zapewnieniu przez pracodawców użytkowania  tych 

maszyn zgodnie z przeznaczeniem (rodzaje prac, 
środowisko) wg wskazań producenta wraz z 
ewentualnym podjęciem dodatkowych środków 
bezpieczeństwa lub odpowiedniego przystosowania 
przez pracodawcę do istniejących zastosowań i 
warunków użytkowania  9 

EUROPEJSKA KONCEPCJA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY MASZYNACH 

                      P O D S U M O W A N I E 



DYREKTYWA RADY 
89/391/EWG 

z dnia 12.06.1989            
o wprowadzeniu środków w celu 

 zwiększenia bezpieczeństwa 
 

RAMOWA 
 i 20 dyrektyw szczegółowych 

Główny cel:  WARUNKI PRACY NIE MOGĄ SZKODZIĆ ZDROWIU 
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Zdrowie jest stanem dobrego samopoczucia 
 

 fizycznego, psychicznego oraz socjalnego  
 

a nie tylko brakiem choroby lub niesprawności 

Definicja zdrowia 
wg. Konstytucji 

 WHO 
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WPROWADZENIE DYREKTYWY 89/391/EWG                                      
DO PRAWA POLSKIEGO: 

 

  Konstytucja RP Art..66 ust. 1 
   „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych      

warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa  
    oraz obowiązki  pracodawcy określa ustawa” 

 

     Ustawa z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy  
  (tekst jedn. Dz. U. Z 1998 r. poz.94 ze zmianami)  

 

  Akty wykonawcze do Kodeksu Pracy,  
a zwłaszcza rozporządzenie MPiPS  
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp  
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 



Artykuł 207  
§ 1 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pacy. 
 Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie 
wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie 
wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy specjalistom spoza zakładu pracy;  

 
§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i 
życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki 

                           KODEKS PRACY    



Art. 215 Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i 
inne urządzenia techniczne:  
1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności 
zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych 
substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym 
hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz 
szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska 
pracy; 

    2) uwzględniały zasady ergonomii. 

KODEKS PRACY 

Art. 215 § 1 Maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań 

określonych w art. 15 § 1. wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia 

         § 1 W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od 

warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia 

technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy 



KODEKS PRACY 

Artykuł 217   
Niedopuszczalne jest wyposażanie 
stanowisk pracy w maszyny i inne 

urządzenia techniczne, które  
nie spełniają wymagań dotyczących  

oceny zgodności  
określonych w odrębnych przepisach. 
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SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI 

Określa ustawa  
z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

o systemie oceny zgodności 
    (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz.1645 zm. Dz. U. z 2014 r. 

poz.1662, Dz. U. z 20015, poz. 1223)           
wprowadza nowe i globalne podejście 
do prawa polskiego. 
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NOWELIZACJA NOWEGO PODJEŚCIA z dn. 9.07.2008 r. 
Nowe Ramy Prawne (NFL) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE)  
  nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji  
  i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania    
  produktów do obrotu i uchylające rozporządzenia (EWG) 339/93   
  (Dz.U.L 218 z 13.08.2008,str. 30-47. 
  Weszło w życie 2.09.2008 r. i jest stosowane od 1.01.2010 r. 
 

• Decyzja PE i Rady nr 768/2008/WE Wspólne ramy dotyczące    
  wprowadzenia produktów do obrotu uchylające decyzje  
  Rady93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008 str. 62-128) – tworzenie  
  nowych aktów prawnych. Weszło w życie 9.07.2008 r.  
 

• Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 764/2008 ustanawiające   
  procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów  
  technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu  
  w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję  
  nr 3052/95/WE (Dz. U. L 218 z 13.08.2008, str. 21-29). 
  Weszło w życie 2.09.2008 r. i jest stosowane od 13.05.2009 r. 





NIEBIESKI PRZEWODNIK pkt 1. 2.1. 
 

    NLF  przesunęła znacząco środek ciężkości 
przepisów prawnych UE: 

 
   początkowo przepisy koncentrowały się na 

ustalaniu związanych z wyrobami wymagań, 
które należało spełnić w chwili wprowadzania 
wyrobów do obrotu, czyli na pierwszym ich 
udostępnieniu na rynku UE; 

  
    później jednak równy nacisk położono na 

spełnienie takich wymagań przez cały okres 
życia wyrobów,  wprowadzając koncepcję ich 
udostępniania  

19 



 
 

ROZPORZĄDZENIE PE i WE  NR 765/2008 Art.2 pkt1 
TERMINOLOGIA 

 

   
  Udostępnienie wyrobu na rynku- 
   każde dostarczenie wyrobu w celu jego 

dystrybucji, konsumpcji lub używania 
na rynku wspólnotowym w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie 

 
 

20 



 
 Wprowadzenie do obrotu – to udostępnienie przez producenta, 

jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie 
lub za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa 
członkowskiego UE lub EFTA – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (Islandia, Norwegia, 
Lichtenstein), w celu jego używania lub dystrybucji. 
 

  Ma to miejsce wtedy, gdy wyrób: 
- nowy (zmodyfikowany) wyprodukowany w krajach UE 
- nowy (zmodyfikowany) i UŻYWANY z państw trzecich 

         został przekazany z zamiarem dystrybucji i (lub) używania na 
terenie Wspólnoty. 
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ROZPORZĄDZENIE PE i WE  NR 765/2008 
USTAWA O SYSTEMIE ZGODNOŚCI  

TERMINOLOGIA 



 
certyfikat zgodności – dokument wydany przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, 
że wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z 
zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami; 
 
deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub 

jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami; 
 
Oznakowanie zgodności „CE” – oznakowanie 

potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi lub 
szczegółowymi wymaganiami. 
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ROZPORZĄDZENIE PE i WE  NR 765/2008 
USTAWA O SYSTEMIE ZGODNOŚCI  

TERMINOLOGIA 



DYREKTYWA 2006/42/WE EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU I RADY 
 Z DNIA 17 MAJA 2006 R. W SPRAWIE MASZYN, ZMIENIAJĄCA 

DYREKTYWĘ 95/16/WE – dźwigową - (przekształcenie) 
 

 opublikowana w O.J.  L. 157/24 z 9.6.2006 
 
 zastępuje Dyrektywę 98/37/WE (rozporządzenie MG z 20.12.2005 (Dz. U. 
nr 259 poz. 2170)  
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 (Dz. Nr 199 
    poz.1228) transponuje tę dyrektywę do prawodawstwa polskiego 
 
 termin jego stosowania : 29 grudnia 2009r. 
     
 Dyrektywa 2006/42/WE została uzupełniona dyrektywą 2009/127/WE  
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.06.2011 (Dz.U. Nr 124 
    poz.701)  transponuje tę dyrektywę do prawodawstwa polskiego 
 
   termin  stosowania tego rozporządzenia: 15 grudnia 2011r. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE (MD) 





OBOWIĄZKI PRODUCENTA LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA 

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem jej do użytku ww 
powinien art. 5 MD, § 6 ust. 1 rozporz.) 

 Zapewnić, że spełnia ona odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 zapewnić, że dostępna jest dokumentacja techniczna (zał. VII do MD, zał. 2 do rozporz.); 

 dostarczyć niezbędnych informacji w szczególności instrukcji maszyny (zał. 1 pkt 1.7.4 
MD, § 58 i 59 rozporz.) ; 

 przeprowadzić właściwe procedury oceny zgodności (zał. VIII, IX i X do MD, §127, zał 6 do 
rozporz.) ; 

 sporządzić deklarację zgodności WE i zapewnić, że została ona dołączona do maszyny 
(zał. II do MD, zał.3 do rozporz.); 

 umieścić oznakowanie CE na maszynie (zał. III do MD, zał. 4 do rozporz.). 
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UNIJNE PRAWODAWSTWO HARMONIZACYJNE 



 
 dostarczenia maszyny spełniającej postanowienia dyrektywy 

2006/42/WE (rozporz.  MG z 21.10.2008) i innych odnoszących się 
do niej dyrektyw nowego podejścia, wraz z: 
 
 deklaracją zgodności (wg zał. II do MD, zał.3 do rozporz.); 

 
 pełnym oznakowaniem (w tym CE) (wg zał. III do MD, § 56 i zał. 4 do 

rozporz.); 
 

 instrukcją obsługi (DTR) (wg zał. 1 pkt 1.7.4 MD, § 58 i 59 rozporz.) ;  
 
 kompletnym wyposażeniem specjalnym i osprzętem umożliwiającym 

jej regulację, konserwację i użytkowanie  w sposób bezpieczny          
(zał. pkt 1.1.2, § 12 rozporz.)  

 
    JEST TO OBOWIĄZKIEM PRODUCENTA LUB UPOWAŻNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA ORAZ IMPORTERA MASZYNY 

26 

UNIJNE PRAWODAWSTWO HARMONIZACYJNE 
 

  CZEGO UŻYTKOWNIK POWINIEN WYMAGAĆ OD DOSTAWCY MASZYNY 



Oznakowanie – widoczne, czytelne i trwałe.  
Powinno zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela – jeśli występuje; 
 określenie maszyny; 
 oznakowanie CE; 
 oznaczenie serii lub typu maszyny; 
 numer seryjny, jeżeli taki występuje; 
 rok budowy maszyny rozumiany jako rok ukończenia produkcji; 
 odpowiednie oznaczenie maszyn przewidzianych do użytkowania w przestrzeni zagrożonej 

wybuchem; 
 informacje pełne dotyczące typu oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak: 

największa prędkości elementów obrotowych, największa średnica stosowanych narzędzi oraz 
masa; 

 dane na temat masy maszyny i jej części przenoszonych podczas użytkowania za pomocą urządzeń 
podnoszących. 

 
 Ponadto dla poszczególnych grup maszyn należy również zamieścić dodatkowo informacje podane 

w NMD: 
 zał. I pkt 3.6.2, 4.3.2, 4.3.3, 6.5 (rozp. § 89, 108, 109, 126) 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA 
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MD (zał. 1pkt 1.7.3) 
– ROZPORZĄDZENIE MG z 21.10.2008 r. ( § 56 i 57 zał. 2 pkt 1) 



WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI 
Kolorem czerwonym zaznaczono wymagania istotne dla użytkownika maszyny 

               powinna być : 
sporządzona w co najmniej w jednym z języków państw członkowskich UE – 

napis „Instrukcja oryginalna”na wersjach zweryfikowanych przez 
producenta lub upoważnionego przedstawiciela. 
 przetłumaczona na język lub języki kraju użytkownika – napis „Tłumaczenie 

instrukcji oryginalnej”  
               powinna zawierać:  
dane zamieszczone w oznakowaniu, z wyłączeniem numeru seryjnego; 

deklarację zgodności WE lub dokument z jej treścią wskazujący szczegółowe 
dane dotyczące maszyny niekoniecznie zawierających nr seryjny i podpis;  

ogólny opis maszyny;  

rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, 
konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzania prawidłowości jej 
działania; 

28 

MD (zał. 1 pkt 1.7.4) – ROZPORZĄDZENIE MG z 21.10.2008 r. ( § 58 i 59) 



 Z zasady instrukcje muszą być dostarczane w oficjalnym języku 
Wspólnoty lub językach państwa, w którym maszyna jest 
umieszczana na rynku i/lub oddawana do użytku. 
 

 Instrukcjami oryginalnymi są wersje językowe opracowane i 
zweryfikowane przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. Noszą one nazwę „Instrukcja oryginalna” w  
języku danej wersji.  
 

 W przypadku braku instrukcji oryginalnych w danym języku, 
„Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”  zapewnia producent, 
upoważniony przedstawiciel lub osoba wprowadzająca maszynę 
na dany obszar językowy. 
 

 Języków UE jest 23. Zasady stosowania języków w krajach 
kilkujęzycznych wymagają dodatkowego upewnienia się.  

MD - PRZEWODNIK 



  opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy; 
  opis zastosowania zgodnego z przeznaczeniem; 
  ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania; 
  instrukcje montażu instalowania i podłączenia zawierające rysunki, 

schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji 
na jakich maszynach powinna być zainstalowana; 

  informacje dotyczące instalacji i montażu mające na celu zmniejszenie 
hałasu lub drgań; 

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ODDANIA DO UŻYTKU I EKSPLOATACJI 
oraz jeśli to niezbędne  instrukcje dotyczące szkolenia operatorów; 

 informacje dotyczące istniejącego ryzyka (resztkowego); 
 informacje dotyczące środków ochronnych jakie musi zastosować 

użytkownik we właściwych przypadkach łącznie z dostarczeniem 
środków ochrony indywidualnej; 

 
 

powinna zawierać (c.d.): 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI 
Kolorem czerwonym zaznaczono wymagania istotne dla użytkownika maszyny 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI 
 Kolorem czerwonym zaznaczono wymagania istotne dla użytkownika maszyny 

powinna zawierać (c.d.):  
 podstawowe charakterystyki stosowanych narzędzi; 
 warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas 

użytkowania, transportu, montażu, postoju, badań i przewidywanych 
awarii; 

 informacje określające bezpieczeństwo w  warunków transportu, 
przenoszenia i przechowywania z podaniem masy maszyny i masy jej 
części, jeżeli mają one być transportowane osobno; 

 sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie 
zastosowano funkcję blokowania to należy podać sposoby 
bezpiecznego odblokowania; 

 opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych jakie powinien 
wykonać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji; 

 instrukcje zapewniające bezpieczeństwo przeprowadzania regulacji i 
konserwacji, w tym środki ochronne jakie należy podjąć w trakcie tych 
czynności; 

 specyfikacje części zamiennych jakie mają być użyte jeżeli mają one 
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów; 
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 Regulacja i konserwacja powinny być opisane w 
instrukcjach i obejmować np.: 

 -    Wykaz regularnie sprawdzanych elementów i części; 
- Częstość sprawdzeń; 
- Wyposażenie kontrolne; 
- Kryteria naprawy lub wymiany; 
- Odłączenie źródeł energii; 
- Zapewnienie bezpiecznej konserwacji podczas działania maszyny; 
- Bezpieczną wymianę elementów; 
- Kontakt z niebezpiecznymi mediami; 
- Dostęp w przypadku wyjątkowych napraw. 

 

MD - PRZEWODNIK 



powinna zawierać (c.d.):  

 informacje dotyczące emitowanego hałasu i dane na temat wartości rzeczywistych 
podanych niżej parametrów, określonych w wyniku pomiarów wykonanych na 
identycznych maszynach: 
równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy, 

skorygowanego charakterystyką A, gdy przekracza on 70 dB (A); jeżeli poziom 
dźwięku nie przekracza 70 dB (A), należy to potwierdzić w instrukcji; 
szczytowej chwilowej wartości ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, 

skorygowanej charakterystyką C, gdy przekracza ona 63 Pa (130 dB) w stosunku 
do 20 µPa; 
poziomu mocy akustycznej maszyny w przypadku gdy równoważny poziom 

ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowany charakterystyką A, 
przekracza 80 dB (A). 

ogólne wymagania dotyczące pomiarów podano w § 59; 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN 

   Treść:  

 nazwa pełna identyfikacja maszyny (elementu bezpieczeństwa); 

 Nazwa i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela; 

 zgodność z dyrektywą maszynową i innymi dyrektywami dotyczącymi maszyny; wszystkie 
odniesienia muszą być odniesieniami do przepisów opublikowanych w Dzienniku 
Urzędowym UE 

 numer jednostki notyfikowanej – w przypadku zatwierdzania systemu pełnego zapewnienia 
jakości oraz badania typu i nr certyfikatu;  

 zgodność z normami zharmonizowanymi i innymi – jeśli wykorzystano w procesie oceny 
zgodności; 

  nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania w UE 
upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej 
 Imię, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby uprawnionej; 

  miejsce i data sporządzenia. 

 Języki – jak instrukcja obsługi 
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 DZ odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie 
zgodnym z projektem, wytworzeniem i 
umieszczeniem na rynku przez producenta. 
 

 Producent nie jest prawnie odpowiedzialny za 
jakiekolwiek późniejsze dodatki lub modyfikacje 
dokonane przez użytkownika. 
 

 Organy nadzoru rynku muszą brać to pod uwagę. 

MD - PRZEWODNIK 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (DZ) 



DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA DOT. MASZYN i AKTY PRAWNE WPROWADZAJĄCE JE DO PRAWA POLSKIEGO  
stan na 1.10. 2015 r.  

Dyrektywa 
Akt prawny wprowadzający do prawa polskiego 

Numer Symbol Przedmiot Obowiązujący 

2006/42/WE MD 
 

Maszyny i elementy 
bezpieczeństwa 

 Rozp. MG z 21.10.2008 (Dz. U. nr 199 poz. 
1228 zm Dz.U. z 2011r. nr 124 poz.701) 

2006/95/WE 
uchylająca 
73/23/EWG 

LVD  Sprzęt elektryczny 
niskiego napięcia 

rozporządzenie MG z dnia 21.08.2007r. 
(Dz.U nr 155, poz. 1089) 

 
2004/108/WE 
uchylająca 

89/336/EWG 

 
EMC 

 
Kompatybilność 
elekromagnetyczna 
(EMC) 

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej     (Dz. U. nr 82, poz. 
556);  

87/404/EWG 
90/488/EWG 
93/68/EWG 

SPV Proste zbiorniki 
ciśnieniowe 

rozporządzenie MG z dnia 23.12.2005r. 
(Dz.U nr 259, poz. 2171) 

94/9/WE ATEX Wyposażenie używane  
w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem 

rozporządzenie MG z dnia 22.12.2005r. 
(Dz.U nr 263, poz. 2203) 

2000/14/WE NOISA Emisja hałasu w 
środowisku przez 
urządzenia 
przeznaczone do użytku 
poza pomieszczeniami 

rozporządzenie MG z dnia 21.12.2005r. 
(Dz.U nr 263, poz. 2202) 
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 Stosowanie norm zharmonizowanych nie jest 
obowiązkowe, zatem podawanie ich w DZ również nie 
jest obowiązkowe. Wskazanie ich leży jednak w 
interesie producenta, ponieważ zadeklarowanie 
stosowania takich norm (opublikowanych w OJ) jest 
warunkiem korzystania z przywileju domniemania 
zgodności z odpowiednimi wymaganiami 
zasadniczymi. 
 

 Jeżeli wskazano zastosowane normy 
zharmonizowane, to organ nadzoru rynku ma prawo 
przyjąć, że zastosowano je w całości. 

MD - PRZEWODNIK 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (DZ) 

PRZYKŁAD DOKUMENTOWANIA 



• Nazwa maszyny: 
• 2. Typ (odmiany): 
• 3. Nr fabryczny): 
• 4. Nazwa i adres producenta / upoważnionego przedstawiciela*: 
• 5. Nazwa i adres miejsca produkcji: 
• 6. Opis budowy i przeznaczenie: 
• 7. Wyniki oceny:  

 

ZBIORCZA OCENA ZGODNOŚCI 
 
 

Wymagania wg pkt. Zał. I do 
Dyrektywy 2006/42/WE  

(§, ust., pkt  rozporządz. MG 
w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn z 

21.10.2008 r. 
 (Dz. U. nr 199, poz. 1228) 

Nr normy 
lub 

oznaczenie 
innego 

dokumentu 
odniesienia 

(punkt) 

Sprawozdania z 
badań (nr, pkt), 
inne dokumenty 

(dane 
identyfikacyjne) 
lub opis metody 

badań 

Wynik oceny 
(zaznaczyć „X” 

w 
odpowiedniej 

kolumnie) 

 
 
 

Uwagi 

TAK NIE Nie 
dot..

.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (§ 9) Zasady ogólne 

1.1.2. 
(§ 10-12) 

Zasady 
bezpieczeństwa 
kompleksowego 

1.1.3. 
(§ 13) 

Materiały i 
produkty 

PRZYKŁAD DOKUMENTOWAIA 
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1.7.4.2. 
(§59) 

Treść instrukcji 

1.7.4.3. 
(§60) 

Materiały promocyjne 

2. Dodatkowe zasadnicze 
wymogi w zakresie 
ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa dotyczące 
niektórych rodzajów 
maszyn 

8. Końcowy wynik oceny wraz z uzasadnieniem 
................................................................................................................................................................... 
Ten wynik oceny jest reprezentatywny także dla: 
................................................................................................................................................................... 
Uzasadnienie: 
................................................................................................................................................................... 
Wnioskuję o wydanie deklaracji zgodności WE dla:  
........................................................................................................................................ 
Sporządził:  ………………………………………………                  Sprawdził   ……………………………………         
  
                           Imię i nazwisko,    podpis    data                                             Imię i nazwisko,    podpis    data 

OCENA ZGODNOŚCI 
PRZYKŁAD DOKUMENTOWANIA  c.d. 



DYREKTYWA PE i RADY 2009/104/WE  

STANOWI TEKST JEDNOLITY 

DYREKTYW RADY  
 

89/655/EWG z dnia 30.11.1989 
+ 

95/63/WE z dnia 05.12.1995 
+ 

2001/45/WE z dnia 27.06.2001 

dotyczących  minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń (sprzętu 

roboczego) przez pracowników podczas pracy. 
Druga szczegółowa dyrektywa  

wg. 16 (1) Dyrektywy 89/391/EWG 
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STRUKTURA DYREKTYWY 2009/104/WE 

 
• Preambuła – 12 pkt. 

• Część zasadnicza – 15 art. 

• Załącznik 1 – minimalne wymagania (techniczne)  

• Załącznik 2 – przepisy dotyczące użytkowania sprzętu roboczego 

• Załącznik 3 – uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian 

oraz wykaz terminów  transpozycji do prawa krajowego 

• Załącznik 4 – tabela korelacji z dyrektywą 89/655/EWG 

 
 

 



WPROWADZENIE W/W DYREKTYW DO PRAWA POLSKIEGO 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
Nr 191 poz.1596) 

         –  wprowadza do prawa polskiego dyrektywę 89/655/EWG oraz 
95/68/WE 

         – obowiązuje od dn. 1.01.2003, z wyjątkiem rozdz. 3 (vl 31.12.2005) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

września 2003 zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. Nr 178 poz.1745) 
      – wprowadza do prawa polskiego dyrektywę 2001/45/WE dotyczącą 

sprzętu do pracy na wysokości 
      – obowiązuje od dn. 1.05.2004, z wyjątkiem wymagań techn. (vl 

30.06.2006) 

DYREKTYWA 2009/104/WE (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE) 
ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 
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Dyrektywa 2009/104/WE (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
Rozporządzenie MG z 30.10.2002 + MGPiPS z 30.09.2003 

CEL: 
 zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników poprzez 
zapewnienie aby maszyny i inne urządzenia techniczne: 

 udostępniane im do wykonywania pracy przed: 

- 1 stycznia 2003 – formalnie 

- 1 maja 2004 – praktycznie ? 

były zgodne co najmniej  z minimalnymi TECHNICZNYMI 
wymaganiami bezpieczeństwa ochrony zdrowia określonymi w tych 
aktach prawnych                         (rozdział 3 rozporządzenia, 
zał.1 dyrektywy)  

wszystkie były użytkowane według przepisów ustalonych w tych 
aktach prawnych 
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„maszyna” - wszelkie maszyny (wg definicji dyrektywy maszynowej) i 
inne urządzenie techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane 
podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w 
szczególności drabiny i rusztowania; 
„użytkowanie ”maszyny” - wykonywanie wszelkich czynności 
związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub 
zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, 
modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w 
tym także czyszczenie; 
 „operator” – pracownik,  któremu powierzono zadanie  użytkowania 
maszyny 

Dyrektywa 2009/104/WE (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
Rozporządzenie MG z 30.10.2002 + MGPiPS z 30.09.2003 (§ 1) 

TERMINOLOGIA 
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Dyrektywa 2009/104/WE (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
Rozporządzenie MG z 30.10.2002 + MGPiPS z 30.09.2003 
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ZAKRES ZASTOSOWANIA DYREKTYWY 2009/104/WE (art. 4) 
PRZEWODNIK DO DYREKTYWY 2006/42/WE (§140) 

 Przepisy tej dyrektywy mają zastosowanie do maszyn używanych 
w miejscach pracy.  

 
    W trakcie okresu eksploatacji maszyny, pracodawca musi 

podejmować środki niezbędne do zapewnienia, aby używana 
maszyna była utrzymywana, dzięki odpowiedniej konserwacji, w 
stanie zgodnym z przepisami  mającymi zastosowanie w 
momencie pierwszego jej udostępnienia przez przedsiębiorstwo 
lub zakład. 

  
     Nie oznacza to, że maszyna musi być utrzymywana w stanie ”jak 

nowa”, ponieważ ulega zużyciu.  
     Konieczne jest przeprowadzanie obsługi technicznej, aby 

maszyna nadal spełniała te wymagania. 



ZAKRES ZASTOSOWANIA DYREKTYWY 2009/104/WE (art. 4) 
PRZEWODNIK DO DYREKTYWY 2006/42/WE (§140) 

 
   W załączniku 1. do tej dyrektywy zawarto minimalne 

wymagania techniczne mające zastosowanie do 
używanego sprzętu roboczego; 

 
    Te wymagania stosuje się do maszyn oddanych do 

użytku przed rozpoczęciem stosowania dyrektywy w 
sprawie maszyn; 

 
     Nie mają one zastosowania do maszyn 

wprowadzanych do obrotu oraz oddawanych do 
użytku zgodnie z dyrektywą w sprawie maszyn 

 



DYREKTYWA 2009/104/WE (art.3) (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE) 
 ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 (§ 2) 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY 
pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że 

maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania danej pracy, lub 
odpowiednio przystosowane do jej wykonywania i mogą być użytkowane bez 
pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. 

przy wyborze maszyny, pracodawca powinien brać pod uwagę specyficzne 
warunki  i rodzaj pracy, a także istniejące w zakładzie lub miejscu pracy 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w szczególności na 
stanowisku pracy oraz uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z 
użytkowaniem maszyny. 

pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu 
zminimalizowane ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

DYREKTYWA 2009/104/WE (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 

 pracodawca powinien  zapewnić dostęp do informacji w tym 
pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania; 
 

 powyższe informacje i instrukcje pisemne powinny być zrozumiałe 
dla pracowników, których dotyczą. 
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DYREKTYWA 2009/104/WE (art.8) (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 (§ 30 i 31) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 Instrukcje i informacje zawierają co najmniej stosowne dane związane z 
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, a dotyczące: 

 warunków użytkowania maszyny lub innego urządzenia technicznego; 

 występowania  możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych; 

 praktyki użytkowania maszyn (wniosków wynikających z doświadczenia z 
użytkowania maszyn). 

pracownicy powinni być uświadomieni o zagrożeniach związanych z maszynami i 
innymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w obszarze miejsca pracy lub 
jego otoczenia, oraz o wszelkich zamianach ich dotyczących, w takim zakresie, w 
jakim zmiany te mają wpływ na maszyny i inne urządzenia techniczne, umieszczone 
bezpośrednio w obszarze miejsca pracy lub jego otoczenia, nawet jeśli pracownicy 
ci nie użytkują bezpośrednio tych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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Pracodawca powinien zapewnić: 

 aby w przypadku, gdy bezpieczeństwo zależy od                                   
warunków zainstalowania maszyny, podlegała ona - kontroli: 

 wstępnej (po zainstalowaniu, ale przed pierwszym 
uruchomieniem); 

 po zmontowaniu w innym miejscu lub w          
przypadku zmiany lokalizacji;                                            
celem zagwarantowania, że sprzęt został 
prawidłowo zainstalowany i działa we właściwy 
sposób- tego  zaznaczonego  na niebiesko akapitu 
brak w rozporządzeniu.  

 KONTROLE 

Dyrektywa 2009/104/WE (art.5) (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE)  
Rozporządzenie MG z 30.10.2002 + MGPiPS z 30.09.2003 (§ 26) 
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 okresowej, a także badaniom 

 specjalnej, w przypadku możliwości pogorszenia 
bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego 
wynikiem: 

 prac modyfikacyjnych; 

 zjawisk przyrodniczych; 

wydłużonego czasu postoju maszyny; 

 niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy 
pracy; 

 KONTROLE 

DYREKTYWA 2009/104/WE (art.5) (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE) 
 ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 (§ 27) 

 aby maszyny narażone na działanie warunków            
powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może 
spowodować powstawanie sytuacji  niebezpiecznych, 
poddane były kontroli                            
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 prowadzą jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów 
albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie 
kwalifikacje; 

 wyniki rejestruje się i przechowuje się, do dyspozycji 
zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków 
pracy, przez okres 5 lat; 

 przy użytkowaniu na zewnątrz przedsiębiorstwa maszynie powinien 
towarzyszyć  dokument potwierdzający ostatnią przeprowadzoną 
kontrolę; 

 KONTROLE 

DYREKTYWA 2009/104/WE (art.5) (89/655/EWG + 95/63/WE + 2001/45/WE) 
 ROZPORZĄDZENIE MG Z 30.10.2002 + MGPIPS Z 30.09.2003 (§ 26 - 28) 
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SYGNATURA AKT: I OSK 370/10 
UZASADNIENIE WYROKU NSA - fragmenty 

• Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku podczas użytkowania 
maszyny do produkcji elementów betonowych EXACT 1500 
 

• „Wystawienie przez producenta maszyn deklaracji zgodności 
oraz oznakowanie maszyny znakiem zgodności CE oznacza 
wyłącznie, że w opinii przedmiotu wprowadzającego wyrób do 
obrotu, maszyna na etapie projektowania i produkcji została 
wykonana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 
wymagań zasadniczych lub wymagań wynikających z zapisów 
norm zharmonizowanych. Natomiast nie  można wywodzić, że 
jest to tożsame z tym, że maszyna- po jej  zainstalowaniu – 
spełnia wymagania minimalne zapewniające pracownikom 
warunki zgodnie z zasadami bhp” 



SYGNATURA AKT: I OSK 370/10 
UZASADNIENIE WYROKU NSA - fragmenty 

• Zgodnie bowiem z brzmieniem § 26 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191 poz.1596 ze zm.), jeżeli bezpieczne 
użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w w jakich 
są one instalowane, pracodawca powinien poddać wstępnej 
kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do 
eksploatacji po raz pierwszy.  Oczywiście w każdej sprawie 
należy indywidualnie oceniać, czy rzeczywiście warunki w 
jakich dana maszyna jest zainstalowana mają wpływ na jej 
bezpieczną eksploatację. 

 



UZASADNIENIE WYROKU NSA  
PRÓBA OCENY 

 Nawet na podstawie zaprezentowanych fragmentów uzasadnienia 
wyroku NSA można stwierdzić, że nie jest ono precyzyjne, gdyż np: 

 
       -  spełnienie wymagań zasadniczych zapewnia zgodność      

maszyny z minimalnymi wymaganiami technicznymi zawartymi 
rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10. 2002r 
(zał.1do dyrektywy 2009/104/WE); 

 
       - parametry zasilania maszyny w energię elektryczną i ciśnienie 

określa producent i powinny być spełnione w każdych warunkach 
zainstalowania maszyny; 

 
       - celem  kontroli wstępnej jest zagwarantowanie, że maszyna 

została prawidłowo zainstalowana i działa we właściwy sposób. 



INNE AKTY PRAWNE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp 
technicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 ze zm.)     
Dział  4, rozdział 3, Obsługa i stosowanie maszyn i innych 
urządzeń technicznych 
 

•  Celowym wydaje zastąpienie tych przepisów odwołaniem się 
do rozporządzenia MG z 30.10.2002 r. jak to uczyniono w 
odniesieniu do drabin 



WYNIKI KONTROLI PIB W 2014 R. 
 

                                      WYMAGANIA MINIMALNE  
     Nie stwierdzono nieprawidłowości w 15% 

kontrolowanych maszyn.  
     Natomiast nieprawidłowości dotyczyły 69% 

kontrolowanych maszyn. 
                            WYMAGANIA ZASADNICZE 
 
• Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 56% 

kontrolowanych wyrobów objętych 9. dyrektywami;  
• Nieprawidłowości dotyczące deklaracji zgodności 

dotyczyły 34% kontrolowanych maszyn do obróbki 
drewna 
 

     Dane te alarmują i wymagają głębszej analizy przyczyn oraz podjęcia     
skutecznych działań i środków dla poprawy sytuacji 



PROPOZYCJE 
 DOTYCZĄCE POLSKIEGO PRAWODAWSTWA  

• Oprócz wskazanej wcześniej celowości wprowadzenia zmian w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w 
sprawie ogólnych przepisów bhp proponuje się:  

• -- -    - znowelizować  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10. 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596  ze zm.) wdrażając w pełni dyrektywę 2009/104 
/WE  lub   

•  -  co najmniej wprowadzić  w tym rozporządzeniu zmiany  i uzupełnienia  
polegające zwłaszcza na: 

•    1) zastąpieniu w całym rozporządzeniu terminu „maszyna” terminem 
„sprzęt roboczy”, (stosowanym w wersji polskiej dyrektywy PE i Rady 
2009/104/WE )lub  terminem zbliżonym; 

•    2) zmianie w §34 daty 1 stycznia 2003 r na 1 maja 2004 (faktyczny 
zamiast planowanego terminu wstąpienia Polski do UE; 

•    3)  uzupełnieniu § 26  tego rozporządzenia opuszczonym tekstem 
dyrektywy. 



Dziękuję za uwagę! 
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