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aszyny i inne urz¹dzenia tech-
niczne nale¿¹ do podstawo-
wych i powszechnie stosowa-

nych �rodków pracy. Szacuje siê, ¿e ok.
80% wypadków ma zwi¹zek z ich ob-
s³ug¹. Taka jest te¿ skala strat wynikaj¹-
cych z wydarzeñ wypadkowych z ich
udzia³em.

Z tych wzglêdów wymagania bezpie-
czeñstwa dotycz¹ce konstrukcji oraz u¿yt-
kowania maszyn i innych urz¹dzeñ tech-
nicznych zawarte s¹ zarówno w przepi-
sach polskich, jak i w dyrektywach euro-
pejskich.

W Unii Europejskiej minimalne wy-
magania dotycz¹ce �rodków pracy u¿yt-
kowanych w miejscach pracy (maszyn,
narzêdzi i aparatury oraz zwi¹zanych z ni-
mi instalacji) okre�la dyrektywa 89/655/
EWG nale¿¹ca do grupy tzw. dyrektyw
spo³ecznych, kierowanych do u¿ytkow-
ników maszyn i innych urz¹dzeñ tech-
nicznych, a przede wszystkim do praco-
dawców.

Dyrektywa 89/655/EWG by³a dwu-
krotnie zmieniana i zosta³a uzupe³niona
dyrektywami:

� 95/63/WE � dotycz¹c¹ minimalnych
wymagañ bezpieczeñstwa przy u¿ytko-
waniu maszyn mobilnych � z napêdem
lub bez � oraz maszyn do przemieszcza-
nia ³adunków i ludzi

� 2001/45/WE � dotycz¹c¹ minimal-
nych wymagañ bezpieczeñstwa przy pra-
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cach na wysoko�ci z wykorzystaniem dra-
bin, rusztowañ i lin.

W odniesieniu do �starych� �rodków
pracy dyrektywa 89/655/EWG formu³u-
je wymagania minimalne. Wynika to
z za³o¿enia, ¿e w praktyce by³oby niere-
alne na³o¿enie takich samych rygorów na
�rodki pracy wytwarzane i wprowadzane
do u¿ytku wspó³cze�nie oraz na maszy-
ny i inne urz¹dzenia techniczne u¿ytko-
wane czasem od wielu dziesi¹tków lat.

W UE uznano, ¿e tzw. stare �rodki pra-
cy, tj. wyprodukowane przed grudniem
1992 roku, mog¹ spe³niaæ obni¿one wy-
magania techniczne w stosunku do no-
wych, tzn. wyprodukowanych po 1992
roku, dla których sformu³owano wyma-
gania w osobnych dyrektywach tzw. no-
wego podej�cia (np. w dyrektywie tzw.
maszynowej 98/37/WE1 ), dyrektywie ni-
skonapiêciowej 73/23/EWG2 ), dyrekty-
wie 89/336/EWG3 ) dot. kompatybilno-
�ci elektromagnetycznej lub innych tzw.
dyrektywach ekonomicznych, kierowa-
nych do producentów i dostawców tych
�rodków). W przypadku braku dyrekty-
wy ekonomicznej, odnosz¹cej siê do da-
nej maszyny lub innego urz¹dzenia sto-
suje siê wymagania minimalne, jak dla
starych �rodków pracy, tzn. okre�lone
w tzw. dyrektywach spo³ecznych 89/655/
EW, 95/63/WE i 2001/45/WE. Koncep-
cjê tê ilustruje rys. 1.

Obni¿enie kryteriów nie oznacza przy-
zwolenia na obs³ugê �starych� �rodków
pracy na wy¿szym, nietolerowalnym po-
ziomie ryzyka. Tutaj w³a�nie uwidacznia
siê znaczenie zasady ograniczania ryzy-
ka, jako narzêdzia s³u¿¹cego zapewnie-
niu bezpieczeñstwa. Odpowiedni, akcep-
towalny poziom ryzyka mo¿na osi¹gaæ
nie tylko przez spe³nienie wymagañ tech-
nicznych, lecz tak¿e przez stosowanie
metod bezpiecznej pracy, ograniczanie

ekspozycji �rodkami organizacyjnymi,
podwy¿szanie kwalifikacji, motywowa-
nie itd., czyli przez organizacjê i zarz¹-
dzanie bezpieczeñstwem, stosownie do
specyfiki stanowiska pracy i wykonywa-
nych zadañ. Stwarza to mo¿liwo�ci dal-
szego u¿ytkowania starego parku maszy-
nowego, czêsto bez konieczno�ci ich mo-
dernizowania i przystosowywania do
wymagañ norm.

Wiele postanowieñ dyrektywy 89/655/
EWG znajduje odzwierciedlenie w obo-
wi¹zuj¹cym w Polsce prawie pracy, np.
w postanowieniach art. 3 i 207 Kodeksu
pracy dotycz¹cych odpowiedzialno�ci
pracodawcy za stan bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy w zak³adzie pracy oraz
ochronê zdrowia i ¿ycia pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy.

Wymagania ogólne dyrektywy adre-
sowane s¹ do pracodawców i dotycz¹ na-
stêpuj¹cych kwestii:

a) stosowania odpowiednich do wy-
konywanej pracy �rodków, wyposa¿o-

1) Dyrektywê tzw. maszynow¹ 98/37/WE przenie-
siono do prawa polskiego rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wy-
magañ zasadniczych dla maszyn i elementów bez-
pieczeñstwa podlegaj¹cych ocenie zgodno�ci, wa-
runków i trybu dokonywania oceny zgodno�ci oraz
sposobu oznakowania tych maszyn i elementów
bezpieczeñstwa (DzU nr 127, poz. 1391).

2) Dyrektywê tzw. niskonapiêciow¹ 73/23/EWG
przeniesiono do prawa polskiego rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie
wymagañ zasadniczych dla sprzêtu elektryczne-
go, warunków i trybu dokonywania oceny zgod-
no�ci oraz sposobu oznakowania sprzêtu elektrycz-
nego (DzU nr 120, poz. 1276).

3) Dyrektywê, dotycz¹c¹ kompatybilno�ci elektro-
magnetycznej (EMC) 89/336/EWG przeniesiono
do prawa polskiego rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 25 czerwca 2002 r., w sprawie wa-
runków i trybu dokonywania oceny zgodno�ci apa-
ratury z zasadniczymi wymaganiami dotycz¹cy-
mi kompatybilno�ci elektromagnetycznej oraz spo-
sobu oznakowania aparatury (DzU nr 117, poz.
1008).
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nych w urz¹dzenia ochronne i u¿ytkowa-
nych zgodnie z ocen¹ ryzyka;

b) bie¿¹cego nadzoru nad �rodkami
pracy (przeprowadzania kontroli pierwot-
nych, okresowych i specjalnych w celu
zapewnienia, ¿e przez ca³y czas u¿ytko-
wania bêd¹ one spe³nia³y minimalne wy-
magania techniczne);

c) uwzglêdnienia zasad ergonomii
przy obs³udze maszyn i innych urz¹dzeñ
technicznych;

d) wszechstronnego i zrozumia³ego in-
formowania pracowników o wszelkich
czynnikach maj¹cych wp³yw na bezpie-
czeñstwo pracy (ryzyko, procedury bez-
piecznej pracy, informacje o rzeczywi-
stych wypadkach i sytuacjach awaryj-
nych);

e) zapewnienia szkoleñ podstawo-
wych oraz specjalistycznych w zakresie
bezpieczeñstwa obs³ugi i u¿ytkowania
maszyn, a tak¿e innych urz¹dzeñ tech-
nicznych;

f) prowadzenia konsultacji z pracow-
nikami i udzia³u ich przedstawicieli w po-
dejmowaniu decyzji dotycz¹cych wype³-
nienia wymienionych zadañ i realizacji
postanowieñ dyrektywy.

Obowi¹zuj¹ce dotychczas przepisy
prawa krajowego uwzglêdniaj¹ w znacz-

nej mierze postanowienia dyrektywy 89/
655/EWG. Wymagania tej dyrektywy
wraz ze zmianami zawartymi w dyrekty-
wie 95/63/WE w ca³o�ci wprowadza do
prawa polskiego rozporz¹dzenie ministra
gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagañ doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy
w zakresie u¿ytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (DzU nr 191,
poz. 1596), które wesz³o w ¿ycie 1 stycz-
nia 2003 r.

Dyrektywa 89/655/EWG znowelizo-
wana dyrektywami 95/63/WE i 2001/45/
WE formu³uje w za³¹czniku I minimalne
wymagania techniczne dotycz¹ce �rod-
ków pracy.

W za³¹czniku II wymienionych dyrek-
tyw zebrano minimalne wymagania do-
tycz¹ce u¿ytkowania �rodków pracy.

Wdra¿anie postanowieñ prawa pol-
skiego, zharmonizowanego z wymagania-
mi dyrektyw 89/655/EWG, 95/63/WE
i 2001/45/WE, w polskich zak³adach pra-
cy powinno byæ dokonywane przez oso-
by nie tylko kompetentne, ale równie¿
�wiadome przes³ania spo³ecznego tych
dyrektyw. Etapowy model takiego wdra-
¿ania przedstawiono na rys. 2.

Respektuj¹cy przepisy polskie praco-
dawcy nie powinni siê obawiaæ wdro¿e-
nia postanowieñ dyrektyw spo³ecznych,
gdy¿ zawarte tam wymagania w wiêkszo-
�ci obowi¹zywa³y ju¿ w polskim prawie
pracy. Przedstawiony na rys. 2. sposób
postêpowania u³atwi realizacjê postano-
wieñ § 34 wspomnianego rozporz¹dzenia
ministra gospodarki z dnia 30 pa�dzierni-
ka 2002 r., zgodnie z którym maszyny na-
byte przed dniem 1 stycznia 2003 r. po-
winny byæ � w terminie do dnia 1 stycznia
2006 r. � dostosowane do minimalnych
wymagañ dotycz¹cych maszyn.
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maszyn i innych �rodków pracy �starych� i �nowych�


