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Normy podstawowe (Typu A) 
obszar numer normy opis 

PN-EN 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania -- Część 1: Podstawowa 
terminologia, metodyka

PN-EN 12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn -- Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania -- Część 2: Zasady techniczne

Pojęcia,konfiguracja 

PN-EN 1070:2003 Maszyny -- Bezpieczeństwo – Terminologia NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 
Ryzyko, analiza 
zagrożeń 

PN-EN 1050:1999  
Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zasady oceny ryzyka

Normy grupowe (Typu B1) Ogólne aspekty bezpieczeństwa 
obszar numer normy opis 
Odstęp bezpieczny PN-EN 999:2002 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania 

części ciała człowieka

PN-EN 61000-4-
6:1999/IS1:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia 
przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

kompatybilność 
elektromagnetyczna 

PN-EN 61800-3:2005 
(U) 

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i specjalne metody badań

Normy grupowe (Typu B2) Aparatura bezpieczeństwa 
obszar numer normy opis 
Wyposażenie 
elektryczne 

PN-EN 60204-1:2001 
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1088:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboru

PN-EN 61496-1:2007 Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Osłony, blokowanie 

PN-EN 953:1999 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i 
ruchomych

PN-EN ISO 
13850:2006 (U) 

Bezpieczeństwo maszyn -- Stop awaryjny -- Zasady projektowania

PN-EN 574:1999 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady 
projektowania

PN-EN 954-1:2001 Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: 
Ogólne zasady projektowania

PN-EN ISO 
13850:2006(U) 

Bezpieczeństwo maszyn -- Stop awaryjny -- Zasady projektowania

PN-EN ISO 13849-
1:2006 (U) 

Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne 
zasady projektowania

Sterowanie 

PN-EN ISO 13849-
2:2005 (U) 

Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: 
Walidacja

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące sygnałów 
wizualnych, akustycznych i dotykowych

PN-EN 61310-2:2001 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące oznaczania

Sygnały, 
oznakowanie 

PN-EN 61310-3:2002 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące 
umiejscowienia i działania elementów sterowniczych

Normy szczegółowe (Typu C) Właściwości bezpieczeństwa dla poszczególnych grup maszyn 
obszar numer normy opis 

PN-EN 12413:2001 Warunki bezpieczeństwa dla narzędzi ściernych spojonych

PN-EN 12478:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Ciężkie tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie

PN-EN 13128:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)

PN-EN 12417:2003 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Centra obróbkowe

PN-EN 12415:2002/ 
A1:2004 

Bezpieczeństwo obrabiarek -- Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie

PN-EN 12840:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek – Tokarki sterowane ręcznie z opcją lub bez opcji sterowania automatycznego

PN-EN 12957:2003 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Obrabiarki elektroerozyjne

PN-EN 13218:2005 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Szlifierki stacjonarne

PN-EN 12717:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek -- Wiertarki

PN-EN 13788:2004 Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Wielowrzecionowe automaty tokarskie

obrabiarki do metalu 

PN-EN 14070:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek – Specjalizowane systemy obróbkowe

PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe

obrabiarki do 
drewna 

PN-EN 1870-1:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez 
stołu przesuwnego) i pilarki formatowe
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PN-EN 1870-2:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 2: Poziome z belką dociskową i pionowe 
pilarki do płyt

PN-EN 1870-3:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia 
poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

PN-EN 1870-4:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego 
z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-5:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe 
stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

PN-EN 1870-6:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz 
kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-7:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z 
wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-8:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z 
mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-9:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia 
poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-10:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i 
półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

PN-EN 1870-11:2005/ 
AC:2007 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne i 
automatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

PN-EN 1870-12:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

PN-EN 1870-15:2005 
(U) 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia 
poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem 
i/lub odbieraniem

PN-EN 1870-16:2005 
(U) 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania 
uciosów

PN-EN 1870-17:2007 
(U) 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, 
poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

PN-EN 848-1:2007 (U) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe 
jednowrzecionowe pionowe

PN-EN 848-2:2007 (U) Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 2: Frezarki górnowrzecionowe 
jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

PN-EN 848-3:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki 
górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)

PN-EN 940:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Obrabiarki kombinowane

przecinarki PN-EN 12418:2002 Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy – Bezpieczeństwo

PN-EN 692:2006 (U) Obrabiarki – Prasy mechaniczne – Bezpieczeństwo

PN-EN 693:2004 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne

prasy 

PN-EN 12622:2004/ 
Ap1:2005 

Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy hydrauliczne krawędziowe

wtryskarki PN-EN 201:1999/ 
A1:2002 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wtryskarki – Wymagania 
bezpieczeństwa

PN-EN 81-1:2002/ 
A1:2006 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne

PN-EN 81-2:2002/ 
A1:2006 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 2: Dźwigi hydrauliczne

PN-EN 81-3:2003 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 3: Dźwigi towarowe małe 
elektryczne i hydrauliczne

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi przeznaczone do transportu 
osób i towarów – Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba 
odporności ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych – Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi użytkowane – Część 80: Zasady 
poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych

dźwigi 

PN-EN 115:1997/ 
A2:2006 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników 
ruchomych

roboty przemysłowe PN-EN 775:1998/ 
AC:2002 (U) 

Roboty przemysłowe -- Bezpieczeństwo NORMA WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA 
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