
ZAPROSZENIE

Bezpieczeństwo
maszyn

Zakres
Certyfikacje CE / Dyrektywa Maszynowa / 

Dyrektywa Narzędziowa / Deklaracja Zgodności 

WE / ocena ryzyka / PL, KAT, DC, MTTF, B10d / 

maszyny nieukończone / maszyny zespolone /  

modernizacja / integracja / PN-EN ISO 13849 / 

PN-EN ISO 12100

Terminy Miejsce 

Cena ne�o

ZAPRASZAMY NA 
DWUDNIOWE SEMINARIUM 

Cena zawiera

udział w szkoleniu / materiały w wersji 
drukowanej i elektronicznej / indywi-
dualne konsultacje podczas szkolenia / 
konsultacje w zakładzie uczestnika / 
pełne wyżywienie / noclegi w jedno-
osobowych, komfortowych pokojach

2700,-

9-10 .06 .22

27-28.10.22

Dwór Uphagena

ARCHE Gdańsk

https://www.tech-system.pl/
mailto:szkolenia@tech-system.pl
https://www.archedworuphagena.pl/


1. NA JWA ŻNIE JSZE WYMAGANIA 

PRAWNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃ-

STWEM MASZYN

Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE) - wymagania zasadnicze, 

producenci maszyn.

Dyrektywa Narzędziowa (2009/104/WE) - wymagania minimalne, 

użytkownicy maszyn

Przepisy krajowe - ogólne przepisy BHP, kodeks pracy

a.

b.

c.

Modernizacja maszyn - pojęcie głębokiej modernizacji

Wytwarzanie maszyn na własne potrzeby, tzw. „samoróbki”

Importowanie maszyn

Łączenie maszyn w linie produkcyjne, maszyny zespolone

a.

b.

c.

d.

3. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Identyfikacja zagrożeń

Najczęściej stosowane metody analizy ryzyka

Kryteria akceptowalności

Przykłady oceny ryzyka dla wybranego stanowiska

a.

b.

c.

d.

4. TECHNICZNE ŚRODKI KSZTAŁTOWA-

NIA BEZPIECZEŃSTWA

5. KONSEKWENCJE INGERENCJI W SYS-

TEMY BEZPIECZEŃSTWA  

Przyczyny i skutki

Statystyki i wnioski

Przeciwdziałanie

a.

b.

c.

6. OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA 

I ANALIZY UKŁADÓW BEZPIECZEŃST-

WA 

Podstawowe funkcje  bezpieczeństwa

Kategorie sterowania, poziomy zapewnienia bezpieczeństwa

(KAT, PL), przykłady analizy obwodów

Kategorie zatrzymania

a.

b.

c.

7. OBLICZANIE POZIOMÓW NIEZAWODNOŚCI (PL) UKŁADÓW STEROWANIA WG NORMY PN-EN ISO 13849-1  

8. PRZYKŁADOWA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Wartościowa wiedza i zrozumiały przekaz biorą 

się z doświadczenia. Jesteśmy praktykami. 

Codziennie zajmujemy się tworzeniem bezpie-

czeństwa operatorów i serwisantów maszyn. 

Audytujemy, weryfikujemy, wspieramy odbiory 

inwestycji. Prowadzimy konsultacje i liczne 

szkolenia.

Dlaczego z nami?

Rozwiązania konstrukcyjne - narzędzia zamknięte, konstrukcje 

wewnętrznie bezpieczne

Osłony stałe, ruchome - trwałość, konstrukcja, dystansowanie

Wyposażenie elektroczułe, sterowanie oburęczne i inne aktyw-

ne środki ochronne

Przyciski stopu awaryjnego, wyłączniki linkowe (wpięcie, rozmie-

szczenie)

Stałe środki dostępu

a.

b.

c.

d.

e.

PROGRAM SZKOLENIA

2. ZAKUP, MODERNIZACJA MASZYNY,

INTEGRACJA MASZYNY - NA CO 

UWAŻAĆ?

https://tech-system.pl/pl/training/bezpieczenstwo-maszyn-w-zakladach-przemyslowych#contact-form

