
PROGRAM SZKOLENIA 
 

TEMAT  (DZIE ) 
1. Europejskie i polskie zasady kszta towania bezpiecze stwa maszyn 
Koncepcja ogólna kszta towania bezpiecze stwa przy projektowaniu, budowie, 
dostawach i eksploatacji maszyn  
• Koncepcja ogólna kszta towania bezpiecze stwa przy projektowaniu, 
budowie, dostawach i eksploatacji maszyn  
• „Maszyny nowe” - zasadnicze wymagania bezpiecze stwa dla maszyn 
Nowej Dyrektywy Maszynowej NMD 2006/42/WE (Rozporz dzenie MG z dnia 
21 pa dziernika 2008 r.);  
• Problemy interpretacyjne dyrektywy maszynowej i polskiego rozporz dzenia  

 Wprowadzenie do obrotu / oddanie do u ytku  
 Producent / upowa niony przedstawiciel / importer  
 Co to jest maszyna / maszyna nieuko czona?  
 Urz dzenia ochronne / elementy bezpiecze stwa  
 Maszyny zespolone  
 Modernizacje maszyn  
 Znak CE / Deklaracja Zgodno ci  

• Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i u ytkowaniu maszyn  
• „Maszyny stare, instalacje, narz dzia i inne rodki pracy” – minimalne 
wymagania bezpiecze stwa przy u ytkowaniu maszyn Dyrektywy 
Narz dziowej WED 2009/104/WE (Rozporz dzenie MG z 30.10.2002 r.);  
• Odpowiedzialno  prawna projektantów, producentów i dostawców maszyn  
• Odpowiedzialno  prawna u ytkowników maszyn: pracodawców, 
kierownictwa i nadzoru, s b utrzymania ruchu, operatorów  
 
2. Proces oceny ryzyka przy obs udze maszyn  
• Ocena ryzyka  

 zdefiniowanie ogranicze  stanowiska pracy  
 identyfikacja zagro ;  
 szacowanie ryzyka;  
 ewaluacja i akceptowalno  ryzyka  

• Metody redukcji ryzyka  
 
3. Redukcja ryzyka - Techniczne rodki kszta towania bezpiecze stwa 
Rodzaje dzia  kontrolno - nadzorczych 
 
• Konstrukcje wewn trznie bezpieczne - uk ady mechaniczne, nap dy, 
wyposa enie elektryczne  
• rodki ochronne - zasady doboru, instalowania i eksploatowania  

 Urz dzenia ochronne odgradzaj ce – os ony i ograniczniki  
 Urz dzenia ochronne nieodgradzaj ce bezdotykowe i czu e na nacisk  

-  Urz dzenia i aspekty funkcjonalne bezpiecze stwa maszyn  
 

rodki informowania i ostrzegania.  
 
 
4. Praktyka prowadzenia oceny ryzyka. Prezentacja i omówienie Raportu z 
Audytu Bezpiecze stwa 
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Uczestnicy w sposób praktyczny poznaj  odpowiedzi na poni sze 
pytania: 
 
• Dlaczego inwestowanie w bezpiecze stwo maszyn si  op aca? Jakie 
przynosi korzy ci?  
 
• Jak kszta tuje si  podzia  odpowiedzialno ci – producent versus 

ytkownik? Kto za co odpowiada? 
  
• Na jakie aspekty formalne nale y zwróci  uwag  (dokumentacja, 
deklaracja zgodno ci) planuj c inwestycj  w przypadku:  

 Zakupu nowych maszyn (UE, spoza UE)  
 Przebudowy, modernizacji maszyn  
 Relokacji maszyn  

 
• Kiedy i jak weryfikowa  obowi zki producenta maszyny na 
poszczególnych etapach inwestycji? 

 Doprecyzowanie wymaga  na poziomie zapytania ofertowego  
 Udzia  w odbiorach cz ciowych (FAT/ SAT)  
 Przeprowadzenie rzetelnej oceny ryzyka  
 Weryfikacja dokumentacji (instrukcja obs ugi)  

 
• W jaki sposób mo emy rozwi za  kwestie sporne / ustalenia 
bilateralne w oparciu o obowi zuj ce przepisy prawne, bez lub z 
udzia em organu nadzoru rynku (PIP)?  
• Jakie s  konsekwencje wdro enia i eksploatowania maszyny 
niespe niaj cej wymaga  – niebezpiecznej?  
• Na jakie wa ne aspekty techniczne nale y zwróci  szczególn  uwag  
przy weryfikacji poprawno ci budowy uk adów bezpiecze stwa (os ony, 
uk ady sterowania, itp.)?  
• Jakie dobre praktyki warto wdro  i dlaczego?  
• Jakie s  najcz ciej pope niane b dy? Case studies  
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