
LUC – CE CONSULTING od 2003 r. wspiera przemysł poprzez organizację praktycznych szkoleń oraz doradztwo w temacie 
bezpieczeństwa maszyn. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na ocenie zgodności maszyn  i urządzeń z 
wymaganiami oznakowania CE i wymaganiami minimalnymi związanymi z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Naszymi 
klientami są przede wszystkim producenci, importerzy, dystrybutorzy i użytkownicy maszyn oraz integratorzy systemów 
automatyki przemysłowej. 
 
Już od 10 lat na terenie całego kraju organizujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty. Mają one formę szkoleń 
otwartych oraz zamkniętych (na indywidualne zamówienie firm). Celem szkoleń jest pokazanie ścieżki postępowania 
oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami, przeprowadzania oceny zgodności własnych 
wyrobów. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu dyrektywy: maszynowej (2006/42/WE), 
niskonapięciowej (2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), normy EN ISO 13849-1, 
minimalnych wymagań BHP dla maszyn (2009/104/WE). 
 
W ramach doradztwa oferujemy pomoc przy ocenie pojedynczych maszyn oraz zespołów maszyn. Przeprowadzamy 
proces identyfikacji niezgodności, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, wykonujemy koncepcję i projekt bezpieczeństwa, a 
także późniejszą walidację. Pomagamy zgromadzić dokumentację techniczną stanowiącą podstawę do wystawienia 
deklaracji zgodności WE i umieszczenia oznaczenia CE. Wykonujemy też weryfikację i doradztwo w zakresie tzw. 
minimalnych wymagań dla maszyn, ułatwiając naszym klientom spełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy 
2009/104/WE. 
 
Oferujemy również wielokrotnie nagradzane oprogramowanie Safexpert, wspomagające ocenę zgodności maszyn i 
urządzeń z wymaganiami dyrektyw. Safexpert znakomicie ułatwi Państwu: 
- spełnienie wymagań oznaczenia CE, 
- wykonanie analizy zagrożeń i ocenę ryzyka (wg normy PN-EN ISO 12100:2012), 
- stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej dla maszyn i urządzeń, 
- przejrzyste zarządzanie i aktualizację norm i dyrektyw UE. 
 
Gorąco polecamy również nasz nieodpłatny informator CE-InfoService. Jest to narzędzie, które ułatwi Państwu śledzenie 
bieżących wiadomości oraz nowości pojawiających się w temacie oznaczenia CE i bezpieczeństwa maszyn. CE-InfoService 
zawiera również bazę specjalistycznych artykułów publikowanych w ramach tego informatora. 
 
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z bezpieczeństwem maszyn. Zapraszamy do kontaktu z nami pod 
poniżej podanymi numerami telefonów. 
 
LUC - CE CONSULTING Mariusz Łukaszyński 
ul. Robotnicza 20,  45-352 Opole 
e-mail: luc@luc.pl, www.luc.pl, www.safexpert.luc.pl 

Kontakt w sprawie: 
- szkoleń otwartych:  tel./fax  77 442 68 90, 604 380 091, 
- szkoleń zamkniętych: 509 539 139 
- doradztwa i wdrożeń:  508 438 098 
- programu Safexpert: 508 438 099 

http://www.luc.pl/
http://www.safexpert.luc.pl/

