ZAàĄCZNIK Z5
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI
SPOàECZNEJ1)
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla maszyn i
elementów bezpieczeĔstwa2)
(Dz.U.03.91.858 z dnia 23 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoĞci (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zarządza siĊ, co nastĊpuje:

Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie okreĞla:
1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i
wykonywania maszyn i elementów bezpieczeĔstwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie;
2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoĞci maszyn i elementów bezpieczeĔstwa;
3) treĞü deklaracji zgodnoĞci;
4) procedury oceny zgodnoĞci;
5) minimalne kryteria, jakie powinny byü uwzglĊdnione przy notyfikowaniu jednostek;
6) rodzaje maszyn i elementów bezpieczeĔstwa, dla których jest wymagany udziaá jednostki
notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodnoĞci;
7) sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeĔstwa;
8) wzór oznakowania CE.
§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ do:
1) maszyn, których jedynym Ĩródáem napĊdu jest siáa miĊĞni ludzkich, z wyjątkiem maszyn
uĪywanych do podnoszenia i opuszczania áadunków;
2) wyrobów medycznych, które mają bezpoĞredni kontakt z pacjentem;
3) urządzeĔ specjalnych przeznaczonych do uĪytkowania na terenie wesoáych miasteczek lub
parków rozrywki;
4) kotáów parowych, zbiorników, w tym zbiorników ciĞnieniowych;
5) maszyn specjalnie zaprojektowanych lub przeznaczonych do uĪytkowania do celów jądrowych,
które w przypadku uszkodzenia mogą spowodowaü emisjĊ radioaktywną;
6) Ĩródeá promieniowania jonizującego, stanowiących czĊĞü maszyny;
7) broni palnej;
8) zbiorników do magazynowania i rurociągów do benzyny, oleju napĊdowego oraz innych cieczy
palnych i substancji niebezpiecznych;
9) Ğrodków transportu - statków oraz pojazdów i ich przyczep, przeznaczonych wyáącznie do
transportu osób drogą powietrzną lub siecią transportu drogowego, kolejowego lub wodnego, a
takĪe Ğrodków transportu w zakresie, w jakim są przeznaczone do przewozu towarów drogą
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powietrzną, siecią dróg lub siecią kolejową albo drogą wodną; wyáączeniu nie podlegają pojazdy
uĪywane przy eksploatacji záóĪ mineralnych;
10) statków morskich oraz páywających jednostek przybrzeĪnych wraz z ich wyposaĪeniem
pokáadowym;
11) urządzeĔ transportu linowego, w tym kolei linowych, linowo-terenowych i wyciągów,
przeznaczonych do transportu osób;
12) ciągników rolniczych i leĞnych;
13) maszyn specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do celów wojskowych i policyjnych;
14) dĨwigów stale obsáugujących okreĞlone poziomy budynków i budowli, wyposaĪonych w kabinĊ
poruszającą siĊ miĊdzy sztywnymi prowadnicami nachylonymi w stosunku do poziomu pod
kątem wiĊkszym niĪ 15 stopni, przeznaczonych do przewozu:
a) osób,
b) osób i towarów,
c) towarów, jeĪeli kabina jest dostĊpna i wyposaĪona w elementy sterownicze znajdujące siĊ
wewnątrz lub pozostające w zasiĊgu uĪytkownika przebywającego w kabinie;
15) Ğrodków do transportu osób, wykorzystujących pojazdy szynowe poruszające siĊ po szynach i
napĊdzanych przez mechanizm zĊbatkowy;
16) górniczych urządzeĔ wyciągowych;
17) dĨwigów teatralnych;
18) dĨwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje siĊ takĪe:
1) do maszyn, dla których producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel sporządzi deklaracjĊ, w
której zadeklaruje, Īe są one przeznaczone do wbudowania w inne maszyny lub do poáączenia z
innymi maszynami w celu utworzenia maszyn, do których bĊdą miaáy zastosowanie przepisy
rozporządzenia, z wyáączeniem maszyn przeznaczonych do wbudowania, które mogą dziaáaü
samodzielnie;
2) w caáoĞci lub czĊĞci do maszyn i elementów bezpieczeĔstwa w zakresie zagroĪeĔ ich
dotyczących, jeĪeli odrĊbne przepisy dotyczące maszyn i elementów bezpieczeĔstwa okreĞlają te
zagroĪenia.
3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna zawieraü:
1) nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
2) opis maszyny lub czĊĞci maszyny;
3) powoáanie zastosowanych przepisów, norm zharmonizowanych, norm krajowych lub
specyfikacji;
4) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, która dokonuje oceny zgodnoĞci, o ile ocena taka byáa
dokonywana;
5) imiĊ i nazwisko osoby upowaĪnionej do skáadania podpisu w imieniu producenta lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela.
4. Do deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, naleĪy zaáączyü informacjĊ, Īe maszyna nie
powinna byü oddawana do uĪytku aĪ do czasu gdy maszyna, do której bĊdzie wbudowana, uzyska
deklaracjĊ zgodnoĞci WE, o której mowa w § 116 ust. 2.
§ 3. 1. Ilekroü w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "maszynie" - naleĪy przez to rozumieü:
a) zespóá sprzĊĪonych czĊĞci lub elementów skáadowych, z których przynajmniej jeden jest
ruchomy, wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania,
zasilania, poáączonych wspólnie w celu okreĞlonego zastosowania, w szczególnoĞci do
przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub pakowania materiaáów,
b) zespóá maszyn, które w celu osiągniĊcia wspólnego efektu koĔcowego zostaáy zestawione i są
sterowane w taki sposób, aby dziaáaáy jako zintegrowana caáoĞü,
c) wymienne wyposaĪenie modyfikujące funkcje maszyny, które jest wprowadzane do obrotu z
przeznaczeniem do zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu róĪnych maszyn
albo do ciągnika, o ile wyposaĪenie to nie stanowi czĊĞci zamiennej lub narzĊdzia;
2) "elemencie bezpieczeĔstwa" - naleĪy przez to rozumieü element niebĊdący wymiennym
wyposaĪeniem, który producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel wprowadza do obrotu
107

oddzielnie, przeznaczony do realizacji funkcji bezpieczeĔstwa, którego uszkodzenie lub
nieprawidáowe funkcjonowanie zagraĪa bezpieczeĔstwu lub zdrowiu osób naraĪonych;
3) "operatorze" - naleĪy przez to rozumieü osobĊ, która wykonuje czynnoĞci związane z
zainstalowaniem,
obsáugiwaniem,
regulowaniem,
konserwowaniem,
czyszczeniem,
naprawianiem lub transportowaniem maszyny;
4) "kierowcy" - naleĪy przez to rozumieü operatora odpowiedzialnego za przemieszczanie siĊ
maszyny, który moĪe byü transportowany przez maszynĊ lub towarzyszyü jej pieszo albo
kierowaü nią zdalnie, w szczególnoĞci przy uĪyciu przewodów lub fal radiowych;
5) "strefie niebezpiecznej" - naleĪy przez to rozumieü strefĊ w obrĊbie lub wokóá maszyny, w której
wystĊpuje zagroĪenie bezpieczeĔstwa lub zdrowia osób;
6) "osobie naraĪonej" - naleĪy przez to rozumieü osobĊ znajdującą siĊ w strefie niebezpiecznej;
7) "zawiesiu" - naleĪy przez to rozumieü czĊĞci lub wyposaĪenie niezwiązane z maszyną,
umieszczane miĊdzy maszyną a áadunkiem lub na áadunku, w celu jego uchwycenia;
8) "elementach zawiesi" - naleĪy przez to rozumieü elementy pomocne przy wykonywaniu lub
uĪywaniu zawiesi ciĊgnowych - takie jak: haki oczkowe, zaciski kabáąkowe, pierĞcienie, Ğruby
oczkowe;
9) "typie" - naleĪy przez to rozumieü wzorzec wyrobu reprezentatywny dla przewidywanej
produkcji;
10) "áadunku prowadzonym" - naleĪy przez to rozumieü áadunek, którego przenoszenie odbywa siĊ w
caáoĞci wzdáuĪ sztywnych lub elastycznych prowadnic, o poáoĪeniu ustalonym za pomocą
staáych zamocowaĔ;
11) "wspóáczynniku bezpieczeĔstwa" - naleĪy przez to rozumieü stosunek obciąĪenia
gwarantowanego przez producenta, jakie element wyposaĪenia, osprzĊt lub maszyna są w stanie
utrzymaü, do udĨwigu naniesionego na tym elemencie wyposaĪenia, osprzĊcie lub maszynie;
12) "wspóáczynniku przeciąĪenia" - naleĪy przez to rozumieü stosunek obciąĪenia uĪytego do
przeprowadzenia prób statycznych i dynamicznych na elemencie wyposaĪenia, osprzĊcie lub
maszynie do udĨwigu naniesionego na tym elemencie wyposaĪenia, osprzĊcie lub maszynie;
13) "próbie statycznej" - naleĪy przez to rozumieü badanie, podczas którego maszyna lub zawiesie są
poddawane kontroli, a nastĊpnie dziaáaniu siáy odpowiadającej udĨwigowi pomnoĪonemu przez
odpowiedni wspóáczynnik przeciąĪenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane
bezpoĞrednio po zdjĊciu obciąĪenia, w celu upewnienia siĊ, Īe nie nastąpiáo Īadne uszkodzenie;
14) "próbie dynamicznej" - naleĪy przez to rozumieü badanie, podczas którego maszyna obciąĪona
pracuje we wszystkich moĪliwych konfiguracjach pod obciąĪeniem odpowiadającym
udĨwigowi, z uwzglĊdnieniem dynamicznego zachowania siĊ maszyny, w celu sprawdzenia, czy
maszyna i jej element bezpieczeĔstwa funkcjonują wáaĞciwie;
15) "Ğrodku przenoszenia" - naleĪy przez to rozumieü urządzenie, na którym umieszcza siĊ ludzi, w
celu ich podnoszenia, opuszczania lub przenoszenia.
2. Ilekroü w przepisach rozdziaáów 2-7 oraz w § 116-118, w § 122 i 123 jest mowa o
"maszynie", naleĪy przez to rozumieü maszynĊ lub element bezpieczeĔstwa.
3. Oznakowania CE nie umieszcza siĊ na elementach bezpieczeĔstwa.
§ 4. Do maszyn, które stwarzają przede wszystkim zagroĪenia o charakterze elektrycznym,
stosuje siĊ przepisy dotyczące sprzĊtu elektrycznego.
§ 5. Maszyny i elementy bezpieczeĔstwa, o których mowa w rozporządzeniu, mogą byü
wprowadzane do obrotu, jeĪeli przy prawidáowym zainstalowaniu i konserwowaniu oraz uĪytkowaniu
zgodnym z przeznaczeniem nie bĊdą stwarzaáy zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa i zdrowia osób oraz
zwierząt domowych lub mienia.
§ 6. 1. Dopuszcza siĊ moĪliwoĞü prezentacji na targach, wystawach i innych pokazach maszyn i
elementów bezpieczeĔstwa, które nie speániają wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu, jeĪeli na
widocznym oznaczeniu bĊdzie podana informacja, Īe maszyny i elementy bezpieczeĔstwa są
niezgodne z zasadniczymi wymaganiami i nie bĊdą sprzedawane, dopóki producent lub jego
upowaĪniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w
rozporządzeniu.
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2. Podczas pokazów maszyn lub elementów, o których mowa w ust. 1, powinny byü
przedsiĊwziĊte odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa.
Rozdziaá 2
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia dotyczące
projektowania oraz wytwarzania maszyn i elementów bezpieczeĔstwa
§ 7. 1. Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia mają zastosowanie
tylko wówczas, gdy maszyna uĪytkowana w warunkach przewidzianych przez producenta stwarza
zagroĪenie odpowiadające okreĞlonemu zasadniczemu wymaganiu, z wyjątkiem wymagaĔ, o których
mowa w § 8-10, § 48-53 i § 57, które mają zastosowanie do wszystkich maszyn, do których stosuje siĊ
przepisy rozporządzenia. Do danej maszyny mogą mieü zastosowanie zasadnicze wymagania
odpowiadające stwarzanym zagroĪeniom, okreĞlone w rozporządzeniu.
2. JeĪeli ze wzglĊdu na istniejący stan techniki speánienie celów okreĞlonych w zasadniczych
wymaganiach moĪe byü niemoĪliwe, maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w sposób
zapewniający zbliĪenie siĊ do tych celów.
3. Producent powinien przeanalizowaü zagroĪenia w celu zidentyfikowania wszystkich zagroĪeĔ
odnoszących siĊ do danej maszyny oraz ją zaprojektowaü i wykonaü, biorąc pod uwagĊ dokonaną
przez siebie ocenĊ.
§ 8. 1. Maszyna powinna byü wykonana w taki sposób, aby nadawaáa siĊ do realizowania swojej
funkcji oraz mogáa byü w warunkach przewidzianych przez producenta regulowana i konserwowana,
nie powodując zagroĪenia dla osób wykonujących te czynnoĞci.
2. W celu przeciwdziaáania zagroĪeniom, o których mowa w ust. 1, powinny byü przedsiĊwziĊte
Ğrodki mające na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka wypadku, w tym powstaáego w wyniku
moĪliwych do przewidzenia sytuacji odbiegających od normalnych w przewidywanym okresie
eksploatacji maszyny, wáącznie z jej montaĪem i demontaĪem.
3. Przy doborze najbardziej odpowiednich Ğrodków, o których mowa w ust. 2, producent
powinien postĊpowaü zgodnie z nastĊpującymi zasadami:
1) projektowaü i wykonywaü maszyny bezpieczne, przez wyeliminowanie lub zminimalizowanie
ryzyka, tak dalece jak jest to moĪliwe;
2) stosowaü konieczne Ğrodki ochronne w odniesieniu do ryzyka, którego nie moĪna wyeliminowaü;
3) informowaü uĪytkowników o pozostającym ryzyku, którego nie moĪna wyeliminowaü mimo
zastosowania Ğrodków ochronnych, oraz wskazywaü, czy konieczne jest przeszkolenie w tym
zakresie i wyspecyfikowanie potrzeb stosowania Ğrodków ochrony indywidualnej.
§ 9. 1. Podczas projektowania i wykonania maszyny oraz opracowywania instrukcji, o której
mowa w § 50 ust. 1, producent powinien wziąü pod uwagĊ nie tylko normalne uĪytkowanie maszyny,
ale takĪe przewidywaü jej zastosowania, których w sposób racjonalny moĪna oczekiwaü.
2. Maszyna powinna byü zaprojektowana w sposób zapobiegający uĪytkowaniu odbiegającemu
od jej normalnego uĪytkowania, jeĪeli takie uĪytkowanie wywoáaáoby ryzyko. W przypadku gdy
maszyna nie jest zaprojektowana w taki sposób, w instrukcji, o której mowa w § 50 ust. 1, naleĪy
poinformowaü uĪytkownika o niedozwolonych sposobach jej uĪytkowania.
3. Podczas projektowania i wykonania maszyny producent powinien uwzglĊdniü ograniczenia
wynikające z koniecznego lub przewidywanego stosowania Ğrodków ochrony indywidualnej, w
szczególnoĞci obuwia i rĊkawic.
4. Niewygody, zmĊczenie i obciąĪenie psychiczne odczuwane przez operatora podczas
uĪytkowania maszyny powinny byü zredukowane do moĪliwego minimum, z uwzglĊdnieniem zasad
ergonomii.
§ 10. MaszynĊ naleĪy dostarczaü z podstawowym wyposaĪeniem specjalnym i osprzĊtem
umoĪliwiającym jej regulacjĊ, konserwacjĊ i uĪytkowanie, bez stwarzania zagroĪeĔ.
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§ 11. 1. Materiaáy uĪyte do wykonania maszyny lub produkty wykorzystywane i powstające w
trakcie jej uĪytkowania nie powinny stwarzaü zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa i zdrowia osób
naraĪonych.
2. W przypadku stosowania páynów, maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki
sposób, aby moĪna byáo ją uĪytkowaü bez ryzyka powodowanego napeánianiem, uĪywaniem,
odzyskiwaniem lub usuwaniem páynów.
§ 12. 1. Producent powinien dostarczyü integralne oĞwietlenie miejscowe maszyny, odpowiednie
do wykonanych czynnoĞci, jeĪeli brak takiego oĞwietlenia moĪe spowodowaü powstanie ryzyka,
mimo oĞwietlenia ogólnego o normalnym natĊĪeniu.
2. Producent powinien zapewniü, Īe dostarczone przez niego oĞwietlenie nie spowoduje
wystĊpowania uciąĪliwych obszarów zacienienia, mĊczących olĞnieĔ i niebezpiecznego efektu
stroboskopowego.
3. W maszynie naleĪy zapewniü odpowiednie oĞwietlenie obszarów wewnĊtrznych
wymagających czĊstych kontroli, regulacji i konserwacji.
§ 13. 1. Maszyna lub kaĪda jej czĊĞü powinna byü:
1) zaprojektowana w sposób umoĪliwiający jej bezpieczne przemieszczanie;
2) zaprojektowana oraz opakowana w sposób umoĪliwiający bezpieczne i niepowodujące uszkodzeĔ
skáadowanie, w szczególnoĞci przez zapewnienie odpowiedniej statecznoĞci albo specjalnych
wsporników.
2. W przypadku gdy masa, wielkoĞü lub ksztaát samej maszyny lub jej róĪnych czĊĞci
skáadowych uniemoĪliwiają jej rĊczne przemieszczanie, maszyna lub kaĪda z jej czĊĞci skáadowych
powinna:
1) byü wyposaĪona w elementy umoĪliwiające zamocowanie do urządzenia podnoszącego lub
2) byü zaprojektowana w sposób umoĪliwiający wyposaĪenie w elementy, o których mowa w pkt 1,
w szczególnoĞci przez zaprojektowanie otworów gwintowanych, lub
3) mieü ksztaát umoĪliwiający áatwe zamocowanie do typowych urządzeĔ podnoszących.
3. JeĪeli maszyna lub element skáadowy są przewidziane do rĊcznego przemieszczania, maszyna
lub element skáadowy powinny byü:
1) áatwo przemieszczalne lub
2) wyposaĪone w elementy do podnoszenia, w szczególnoĞci uchwyty, oraz do bezpiecznego
przemieszczania.
4. W przypadku przemieszczania narzĊdzi lub czĊĞci maszyn, nawet tych o niewielkiej masie,
które mogą stwarzaü zagroĪenie przez swoje wáaĞciwoĞci - takie jak: ksztaát oraz materiaá, naleĪy
stosowaü Ğrodki specjalne.
§ 14. Ukáady sterowania naleĪy zaprojektowaü i wykonywaü w taki sposób, aby:
1) byáy bezpieczne i niezawodne oraz zapobiegaáy powstawaniu niebezpiecznych sytuacji;
2) mogáy wytrzymywaü obciąĪenia wynikające z normalnego uĪywania i dziaáania czynników
zewnĊtrznych;
3) báĊdy w ukáadach logicznych nie doprowadzaáy do niebezpiecznych sytuacji.
§ 15. 1. Elementy sterownicze powinny byü:
1) wyraĨnie widoczne, rozpoznawalne i, w koniecznych przypadkach, odpowiednio oznakowane;
2) rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczne, bezzwáoczne i jednoznaczne posáugiwanie siĊ
nimi;
3) zaprojektowane w taki sposób, aby kierunek ruchu elementu byá zgodny z zamierzonym efektem
sterowania;
4) umiejscowione poza strefami niebezpiecznymi, z wyjątkiem elementów szczególnych - takich jak
wyáącznik awaryjny, panel programowania robotów;
5) tak umieszczone, aby obsáuga elementów sterowniczych nie powodowaáa dodatkowego ryzyka;
6) zaprojektowane albo zabezpieczone w taki sposób, aby poĪądany efekt, jeĪeli wiąĪe siĊ z nim
ryzyko, nie mógá wystąpiü bez zamierzonego dziaáania;
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7) wykonane w taki sposób, aby wytrzymaáy dające siĊ przewidzieü obciąĪenia.
2. Projektując elementy sterownicze naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na wyáączniki awaryjne,
w stosunku do których istnieje prawdopodobieĔstwo, Īe bĊdą naraĪone na znaczne obciąĪenia.
3. JeĪeli elementy sterownicze są projektowane i wykonane w celu speániania kilku róĪnych
funkcji - przy braku wzajemnie jednoznacznej relacji, tak jak w przypadku zastosowania klawiatury dziaáanie, które ma byü wykonywane, powinno byü wyraĨnie zasygnalizowane i w razie potrzeby
potwierdzone.
4. Elementy sterownicze powinny byü tak wykonane, aby ich rozmieszczenie, przemieszczanie i
opór związany z operowaniem nimi byáy zbieĪne z powodowanym dziaáaniem, z uwzglĊdnieniem
zasad ergonomii. NaleĪy równieĪ uwzglĊdniü ograniczenia wynikające z koniecznego lub
przewidywanego stosowania Ğrodków ochrony indywidualnej, w szczególnoĞci rĊkawic i obuwia.
§ 16. 1. Maszyna powinna byü wyposaĪona we wskaĨniki - takie jak: tarczowe z podziaáką lub
sygnalizatory - niezbĊdne do zapewnienia bezpieczeĔstwa obsáugi.
2. Ze stanowiska sterowania operator powinien mieü moĪliwoĞü odczytywania wskazaĔ
wskaĨników, o których mowa w ust. 1.
3. Z gáównego stanowiska sterowania operator powinien mieü moĪliwoĞü upewnienia siĊ, Īe w
strefach niebezpiecznych nie przebywają osoby naraĪone.
§ 17. 1. JeĪeli nie jest moĪliwe speánienie wymagaĔ, o których mowa w § 16 ust. 3, system
sterowania powinien byü zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby uruchomienie maszyny byáo
kaĪdorazowo poprzedzane akustycznym lub optycznym sygnaáem ostrzegawczym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba naraĪona powinna mieü czas i Ğrodki do
podjĊcia szybkiego dziaáania, w celu zapobieĪenia uruchomieniu maszyny.
§ 18. 1. Uruchomienie maszyny powinno byü moĪliwe tylko przez zamierzone uaktywnienie,
przewidzianego do tego celu, elementu sterowniczego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ w przypadku:
1) ponownego uruchomienia maszyny po jej zatrzymaniu, niezaleĪnie od przyczyny zatrzymania;
2) wprowadzenia znaczących zmian w warunkach pracy maszyny - takich jak zmiana prĊdkoĞci,
ciĞnienia - z wyjątkiem przypadków gdy ponowne uruchomienie maszyny lub wprowadzenie
znaczących zmian w warunkach jej pracy nie powoduje zagroĪenia.
3. Zasadniczych wymagaĔ, o których mowa w ust. 2, nie stosuje siĊ do ponownego
uruchomienia maszyny lub zmiany warunków jej pracy, bĊdących wynikiem normalnego,
automatycznego cyklu pracy maszyny.
4. W przypadku gdy maszyna ma kilka uruchamiających elementów sterowniczych, przez co
operatorzy mogą powodowaü wzajemne zagroĪenia, naleĪy w celu wyeliminowania takiego ryzyka
zainstalowaü urządzenia dodatkowe - takie jak: blokady lub selektory, pozwalające na uaktywnienie
tylko jednej czĊĞci mechanizmu uruchamiającego w danej chwili.
5. W przypadku instalacji zautomatyzowanej, funkcjonującej w trybie automatycznym, powinno
byü moĪliwe, po jej zatrzymaniu, ponowne áatwe jej uruchomienie po speánieniu wszystkich
warunków bezpieczeĔstwa.
§ 19. 1. Maszyna powinna byü wyposaĪona w element sterowniczy, przy uĪyciu którego moĪna
doprowadziü, w bezpieczny sposób, do caákowitego zatrzymania maszyny w normalnym trybie.
2. Stanowisko robocze powinno byü wyposaĪone w element sterowniczy umoĪliwiający
zatrzymanie niektórych lub wszystkich czĊĞci maszyny znajdujących siĊ w ruchu, w zaleĪnoĞci od
rodzaju zagroĪenia, tak aby maszyna pozostawaáa bezpieczna. Elementy sterownicze zatrzymujące
maszynĊ powinny mieü pierwszeĔstwo wobec elementów uruchamiających.
3. Z chwilą zatrzymania maszyny lub jej niebezpiecznych czĊĞci, zasilanie odpowiednich
napĊdów uruchamiających powinno zostaü odáączone.
§ 20. 1. Maszyna powinna byü wyposaĪona co najmniej w jeden wyáącznik awaryjny, w celu
wyeliminowania istniejącego lub moĪliwego do wystąpienia niebezpieczeĔstwa.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siĊ do:
1) maszyn, w których wyáącznik awaryjny nie obniĪyáby ryzyka, poniewaĪ albo nie skróciáby czasu
zatrzymania, albo nie umoĪliwiá podjĊcia specjalnych Ğrodków niezbĊdnych do przeciwdziaáania
zagroĪeniu;
2) maszyn przenoĞnych, trzymanych w rĊku i prowadzonych rĊką.
3. Wyáącznik awaryjny powinien:
1) mieü wyraĨnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostĊpne elementy sterownicze;
2) moĪliwie jak najszybciej zatrzymaü niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego
zagroĪenia;
3) w koniecznych przypadkach - inicjowaü lub umoĪliwiaü zainicjowanie pewnych ruchów
zabezpieczających.
4. Z chwilą ustania aktywnego dziaáania na element sterowniczy wyáącznika awaryjnego, po
wygenerowaniu sygnaáu zatrzymania, sygnaá ten powinien byü podtrzymany przez zaryglowanie tego
wyáącznika, aĪ do chwili, w której zaryglowanie zostanie w sposób zamierzony odblokowane.
5. Nie powinno mieü miejsca zaryglowanie wyáącznika awaryjnego bez wygenerowania sygnaáu
zatrzymania. Odblokowanie zaryglowania moĪe nastąpiü wyáącznie przez wykonanie odpowiedniej
czynnoĞci, przy czym odblokowanie to nie powinno ponownie uruchomiü maszyny, a tylko umoĪliwiü
jej uruchomienie.
§ 21. W przypadku maszyn lub czĊĞci maszyn zaprojektowanych w celu wspólnego dziaáania,
producent powinien zaprojektowaü i wykonaü maszynĊ w taki sposób, aby wyáączniki, w tym
wyáącznik awaryjny, mogáy zatrzymaü nie tylko samą maszynĊ, ale i wszystkie urządzenia
umieszczone przed nią lub za nią w ciągu technologicznym, jeĪeli dalsze dziaáanie tych urządzeĔ
moĪe byü niebezpieczne.
§ 22. 1. Sterowanie w wybranym trybie ma pierwszeĔstwo przed innymi ukáadami sterowania, z
wyjątkiem wyáączania awaryjnego.
2. JeĪeli maszyna zostaáa zaprojektowana i wykonana w sposób pozwalający na jej
wykorzystanie w kilku trybach sterowania lub pracy, które wykazują róĪne poziomy bezpieczeĔstwa takich jak umoĪliwienie regulacji, konserwacji oraz kontroli, maszyna powinna byü wyposaĪona na
staáe w przeáącznik wyboru trybu, który moĪna zablokowaü w kaĪdym poáoĪeniu. KaĪde poáoĪenie
przeáącznika wyboru trybu powinno odpowiadaü tylko jednemu trybowi pracy lub sterowania.
3. Przeáącznik wyboru, o którym mowa w ust. 2, moĪe zostaü zastąpiony inną metodą
wybierania, która ogranicza uĪycie niektórych funkcji maszyny przez okreĞloną kategoriĊ operatorów,
w szczególnoĞci przy uĪyciu kodów dostĊpu do niektórych funkcji sterowanych numerycznie.
4. JeĪeli w celu wykonania wybranych operacji maszyna powinna mieü moĪliwoĞü dziaáania
przy wyáączonych urządzeniach ochronnych, przeáącznik wyboru trybu powinien jednoczeĞnie:
1) uniemoĪliwiaü dziaáanie w trybie sterowania automatycznego;
2) zezwalaü na ruchy wywoáane wyáącznie za pomocą elementów sterowniczych wymagających
staáego podtrzymania;
3) zezwalaü na dziaáanie niebezpiecznych elementów ruchomych wyáącznie w warunkach
podwyĪszonego bezpieczeĔstwa - takiego jak: zmniejszona szybkoĞü, zmniejszona moc, lub inne
odpowiednie uwarunkowania, przy jednoczesnym zapobieganiu niebezpieczeĔstwom
wynikającym ze sprzĊĪonych sekwencji ruchów;
4) uniemoĪliwiü wszelkie ruchy mogące spowodowaü zagroĪenie przez oddziaáywanie w sposób
zamierzony lub niezamierzony na wewnĊtrzne czujniki maszyny.
5. Operator powinien, w miejscu regulacji maszyny, mieü moĪliwoĞü sterowania dziaáaniem
elementów, przy których pracuje.
§ 23. 1. Przerwa w zasilaniu maszyny, ponowne przywrócenie zasilania po jego przerwaniu lub
dowolnego rodzaju wahania w zasilaniu nie powinny doprowadzaü do niebezpiecznych sytuacji.
2. W celu przeciwdziaáania niebezpiecznym sytuacjom, o których mowa w ust. 1:
1) maszyna nie powinna uruchamiaü siĊ nieoczekiwanie;
2) po wygenerowaniu sygnaáu zatrzymania maszyny nie powinno byü moĪliwoĞci zapobiegniĊcia jej
zatrzymania;
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3) Īaden ruchomy element maszyny lub zamocowany w maszynie nie powinien odpadaü lub zostaü
wyrzucony;
4) automatyczne lub rĊczne zatrzymywanie wszelkich elementów ruchomych nie powinno byü
zakáócone;
5) urządzenia ochronne powinny pozostawaü w peáni skuteczne.
3. Defekt logicznych ukáadów sterowania, uszkodzenie lub zniszczenie obwodów sterowania nie
powinny doprowadzaü do niebezpiecznych sytuacji. Przepis ust. 2 stosuje siĊ odpowiednio.
4. Oprogramowanie dialogowe miĊdzy operatorem a ukáadem sterowania maszyną powinno byü
áatwe w obsáudze.
§ 24. 1. Maszyna, jej wyposaĪenie i czĊĞci skáadowe powinny byü zaprojektowane i wykonane w
taki sposób, aby podczas eksploatacji w przewidywanych warunkach dziaáania, z uwzglĊdnieniem, w
miarĊ potrzeby, równieĪ warunków klimatycznych, byáy wystarczająco stateczne bez ryzyka
wywrócenia siĊ, upadku z wysokoĞci lub nieoczekiwanego przemieszczenia.
2. JeĪeli ksztaát samej maszyny lub przewidywany sposób jej zainstalowania nie zapewniają
dostatecznej statecznoĞci, maszyna powinna mieü odpowiednie elementy mocujące, które naleĪy
opisaü w instrukcji, o której mowa w § 50 ust. 1.
§ 25. 1. RóĪne czĊĞci maszyny i ich poáączenia powinny wytrzymaü obciąĪenia wystĊpujące
podczas uĪytkowania przewidzianego przez producenta.
2. TrwaáoĞü uĪytych materiaáów powinna byü odpowiednia do rodzaju miejsca pracy maszyny,
przewidzianego przez producenta, w szczególnoĞci w odniesieniu do zjawisk zmĊczenia, starzenia,
korozji i Ğcierania.
3. Producent powinien wskazaü w instrukcji, o której mowa w § 50 ust. 1, rodzaj i czĊstotliwoĞü
kontroli i konserwacji maszyny, wymaganych ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa, oraz czĊĞci, które ulegają
zuĪyciu, a takĪe okreĞliü kryteria ich wymiany.
4. JeĪeli mimo podjĊtych Ğrodków ostroĪnoĞci niebezpieczeĔstwo pĊkniĊcia lub rozerwania
elementów ruchomych istnieje nadal, tak jak w przypadku tarcz Ğciernych, elementy ruchome
powinny byü zamontowane i umiejscowione w taki sposób, aby w przypadku rozerwania siĊ ich
odáamki pozostawaáy wewnątrz osáony.
5. Sztywne i elastyczne przewody do transportu páynów, w szczególnoĞci pod wysokim
ciĞnieniem, powinny wytrzymywaü naprĊĪenia od obciąĪeĔ wewnĊtrznych i zewnĊtrznych oraz byü
zamocowane lub zabezpieczone w sposób chroniący je przed wszelkimi zewnĊtrznymi naprĊĪeniami i
napinaniem.
6. NaleĪy podjąü Ğrodki ostroĪnoĞci eliminujące zagroĪenie spowodowane pĊkniĊciem
przewodów, o których mowa w ust. 5, takie jak: nagáe przemieszczenie albo uwolnienie strumienia
cieczy pod wysokim ciĞnieniem.
§ 26. 1. Producent powinien podjąü Ğrodki ostroĪnoĞci w celu zapobieĪenia zagroĪeniom
spowodowanym przez przedmioty spadające lub wyrzucane - takie jak: narzĊdzia, wióry, odáamki,
odpady oraz przedmioty obrabiane.
2. W stopniu niekolidującym z ich przeznaczeniem, dostĊpne czĊĞci maszyny nie powinny mieü
ostrych krawĊdzi, ostrych naroĪy ani chropowatych powierzchni, które mogą spowodowaü obraĪenia.
3. W przypadku automatycznego podawania materiaáu obrabianego, w celu unikniĊcia zagroĪeĔ
w stosunku do osób naraĪonych, w szczególnoĞci w przypadku záamania siĊ narzĊdzi, powinny byü
speánione nastĊpujące warunki:
1) w momencie gdy narzĊdzie zetknie siĊ z przedmiotem obrabianym, narzĊdzie to powinno
osiągnąü swoje normalne warunki pracy;
2) w przypadku zamierzonego lub przypadkowego uruchomienia lub zatrzymania narzĊdzia, ruch
podający i ruch narzĊdzia powinny byü skoordynowane.
§ 27. 1. JeĪeli maszyna jest przeznaczona do wykonywania kilku róĪnych czynnoĞci - maszyna
zespoáowa z rĊcznym odbieraniem przedmiotu obrabianego miĊdzy poszczególnymi operacjami powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby umoĪliwiü uĪywanie kaĪdego z jej
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zespoáów oddzielnie, bez pozostaáych zespoáów stwarzających niebezpieczeĔstwo lub ryzyko dla
osoby naraĪonej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinna byü moĪliwoĞü oddzielnego uruchamiania i
zatrzymywania kaĪdego zespoáu, do którego nie zastosowano Ğrodków ochrony.
§ 28. Maszyny przeznaczone do dziaáania przy róĪnych parametrach roboczych - takich jak:
róĪne prĊdkoĞci lub zasilanie energią, powinny byü zaprojektowane i wykonane w sposób
umoĪliwiający bezpieczny i pewny wybór tych parametrów oraz ich regulacjĊ.
§ 29. 1. Ruchome elementy maszyny powinny byü zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone
w taki sposób, aby nie powodowaáy zagroĪeĔ, a w przypadku gdy zagroĪenia te nadal istnieją,
ruchome elementy maszyny powinny byü wyposaĪone w osáony lub urządzenia ochronne, aby
zapobiec caákowicie ryzyku zetkniĊcia siĊ z tym elementem, mogącego spowodowaü wypadek.
2. NaleĪy stosowaü wszelkie niezbĊdne Ğrodki, w celu zapobieĪenia przypadkowemu
zablokowaniu siĊ ruchomych elementów w czasie ich pracy.
3. JeĪeli mimo podjĊtych Ğrodków istnieje nadal prawdopodobieĔstwo zablokowania ruchomych
elementów, o których mowa w ust. 1, producent powinien przewidzieü specjalne urządzenia ochronne
lub narzĊdzia, instrukcje oraz ewentualne oznakowanie maszyny, w celu przeprowadzenia
bezpiecznego odblokowania tych elementów.
4. Osáony i inne urządzenia ochronne, chroniące przed ryzykiem związanym z ruchomymi
elementami, powinny byü dobierane w zaleĪnoĞci od rodzaju zagroĪenia.
5. Przy doborze osáon lub urządzeĔ ochronnych, o których mowa w ust. 4, naleĪy postĊpowaü w
sposób okreĞlony w § 30.
§ 30. 1. Osáony zaprojektowane w celu ochrony osób naraĪonych w przypadku ryzyka
związanego z ruchomymi elementami przenoszenia napĊdu - takimi jak: krąĪki linowe, koáa zĊbate,
zĊbatki, waáy, pasy, powinny byü:
1) przytwierdzone na staáe i speániaü wymagania okreĞlone w § 31 i 32 ust. 1 albo
2) ruchome, speániające wymagania, okreĞlone w § 31 i 32 ust. 3.
2. Zaleca siĊ stosowanie osáon ruchomych w przypadku ruchomych elementów, do których
przewiduje siĊ koniecznoĞü czĊstego dostĊpu.
3. Jako osáony lub urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osób naraĪonych przed
ryzykiem związanym z ruchomymi elementami - takimi jak narzĊdzia skrawające, ruchome czĊĞci
pras, cylindry oraz przedmioty obrabiane, naleĪy stosowaü wszĊdzie tam, gdzie to moĪliwe, osáony
staáe speániające wymagania okreĞlone w § 31 i 32 ust. 1, a w pozostaáych przypadkach:
1) osáony ruchome speániające wymagania okreĞlone w § 31 i 32 ust. 4 lub urządzenia ochronne takie jak: urządzenia do samoczynnego wyáączania - bariery niematerialne, maty czuáe na nacisk;
2) urządzenia ochronne odlegáoĞciowe - oburĊczne urządzenia sterujące lub urządzenia ochronne
przeznaczone do samoczynnego zapobiegania znalezieniu siĊ operatora lub czĊĞci jego ciaáa w
strefie niebezpiecznej, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 31 i 32 ust. 6.
4. JeĪeli niektóre ruchome elementy bezpoĞrednio związane z procesem technologicznym nie
mogą pozostawaü caákowicie lub czĊĞciowo niedostĊpne ze wzglĊdu na dziaáania wymagające
miejscowej ingerencji operatora, wówczas tam, gdzie jest to technicznie moĪliwe, ruchome elementy
powinny byü wyposaĪone w osáony:
1) staáe - speániające wymagania okreĞlone w § 31 i 32 ust. 1, zapobiegające dostĊpowi do tych
fragmentów ruchomych elementów, które nie są wykorzystywane podczas pracy;
2) nastawne - speániające wymagania okreĞlone w § 31 i 32 ust. 5, ograniczające dostĊp do tych
fragmentów ruchomych elementów, które są bezpoĞrednio przeznaczone do pracy.

1)
2)
3)
4)
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§ 31. Osáony i urządzenia ochronne:
powinny mieü wytrzymaáą konstrukcjĊ;
nie powinny powodowaü Īadnego dodatkowego ryzyka;
nie powinny dawaü áatwo siĊ obejĞü lub wyáączyü;
powinny byü umieszczone w odpowiedniej odlegáoĞci od strefy niebezpiecznej;

5) mogą powodowaü tylko minimalne utrudnienia w obserwacji procesu produkcyjnego;
6) powinny umoĪliwiaü, w miarĊ moĪliwoĞci bez ich demontaĪu, dostĊp konieczny do wykonywania
prac związanych z mocowaniem lub wymianą narzĊdzi oraz konserwacją, przy czym dostĊp ten
powinien byü ograniczony tylko do obszaru niezbĊdnego do wykonywania tych prac.
§ 32. 1. Osáony staáe powinny byü pewnie zamocowane na swoim miejscu, poprzez zastosowanie
rozwiązaĔ, które umoĪliwiają demontaĪ wyáącznie przy uĪyciu narzĊdzi. Tam gdzie jest to moĪliwe,
usuniĊcie elementów mocujących powinno uniemoĪliwiaü pozostawienie osáon na swoim miejscu.
2. Osáony ruchome dzielą siĊ na:
1) osáony ruchome typu "A";
2) osáony ruchome typu "B".
3. Osáony ruchome typu "A" powinny:
1) o ile to moĪliwe, pozostawaü po otwarciu przymocowane do maszyny;
2) byü sprzĊĪone z ukáadem blokującym, zapobiegającym uruchomieniu elementów ruchomych,
dopóki są one dostĊpne, i wydającym sygnaá zatrzymania, gdy tylko osáona zostanie otwarta.
4. Osáony ruchome typu "B" powinny byü zaprojektowane i sprzĊĪone z ukáadem sterowania
maszyny, tak aby:
1) elementy ruchome nie mogáy zostaü uruchomione, dopóki znajdują siĊ w zasiĊgu operatora;
2) osoba naraĪona nie mogáa dosiĊgnąü elementów ruchomych po ich uruchomieniu;
3) mogáy byü nastawiane tylko przez dziaáania zamierzone - takie jak: uĪycie narzĊdzia lub klucza;
4) brak lub uszkodzenie jednego z ich elementów skáadowych uniemoĪliwiáo uruchomienie
elementów ruchomych albo zatrzymywaáo elementy znajdujące siĊ w ruchu;
5) byáa zapewniona ochrona przed ryzykiem związanym z wyrzucaniem elementów ruchomych,
przez zastosowanie odpowiedniej przegrody.
5. Osáony nastawne ograniczające dostĊp do stref elementów ruchomych, niezbĊdnych do
wykonania pracy, powinny:
1) byü nastawiane rĊcznie lub automatycznie, w zaleĪnoĞci od rodzaju pracy;
2) dawaü siĊ áatwo nastawiaü bez uĪycia narzĊdzi;
3) maksymalnie ograniczaü ryzyko powodowane wyrzucanymi przedmiotami.
6. Urządzenia ochronne powinny byü zaprojektowane i sprzĊĪone z ukáadem sterowania w taki
sposób, aby:
1) elementy ruchome nie mogáy zostaü uruchomione, dopóki znajdują siĊ w zasiĊgu operatora;
2) osoba naraĪona nie mogáa dosiĊgnąü elementów ruchomych po ich uruchomieniu;
3) mogáy byü nastawiane tylko przez dziaáania zamierzone, takie jak: uĪycie narzĊdzi, kluczy;
4) brak lub uszkodzenie jednego ich elementu skáadowego uniemoĪliwiaáo uruchomienie elementów
ruchomych lub zatrzymywaáo elementy znajdujące siĊ w ruchu.
§ 33. 1. JeĪeli maszyna jest zasilana energią elektryczną, powinna byü zaprojektowana,
wykonana i wyposaĪona w sposób zapobiegający lub umoĪliwiający zapobieganie wszelkim
zagroĪeniom o charakterze elektrycznym.
2. Do maszyny pracującej w okreĞlonych zakresach napiĊü mają zastosowanie przepisy
dotyczące urządzeĔ elektrycznych przeznaczonych do pracy w tych zakresach.
3. Maszyna powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby zapobiec lub ograniczyü
gromadzenie siĊ potencjalnie niebezpiecznych áadunków elektrostatycznych, lub wyposaĪona w ukáad
do ich rozáadowywania.
§ 34. Maszyna zasilana energią inną niĪ elektryczna, w szczególnoĞci energią hydrauliczną,
pneumatyczną lub cieplną, powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona w taki sposób, aby
uniknąü wszystkich potencjalnych zagroĪeĔ związanych z tymi rodzajami energii.
§ 35. 1. BáĊdy moĪliwe do popeánienia, przy pierwszym lub ponownym montaĪu niektórych
czĊĞci, które mogą byü przyczyną ryzyka, powinny zostaü wyeliminowane przez konstrukcjĊ takich
czĊĞci bądĨ, przy braku takiej moĪliwoĞci, przez umieszczenie informacji na samych czĊĞciach lub na
ich obudowach.
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, naleĪy umieszczaü na elementach ruchomych lub ich
obudowach w przypadku, jeĪeli dla unikniĊcia zagroĪenia konieczna jest znajomoĞü kierunku ruchu.
Wszelkie inne informacje naleĪy zamieszczaü w instrukcji, o której mowa w § 50 ust. 1.
3. W przypadku gdy báĊdne poáączenie moĪe byü przyczyną ryzyka, naleĪy uniemoĪliwiü
konstrukcyjnie niewáaĞciwe poáączenia hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne, a przy braku takiej
moĪliwoĞci, za poĞrednictwem informacji podanej na przewodach elektrycznych, hydraulicznych,
pneumatycznych lub záączach.
§ 36. 1. W celu wyeliminowania ryzyka obraĪeĔ spowodowanych zetkniĊciem siĊ z czĊĞcią
maszyny lub materiaáami o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze albo zbliĪaniem siĊ do takiej
maszyny lub materiaáów naleĪy zastosowaü konieczne Ğrodki zapobiegawcze.
2. NaleĪy oceniü ryzyko wyrzucania z maszyny gorącego lub bardzo zimnego materiaáu. JeĪeli
takie ryzyko istnieje, naleĪy zastosowaü konieczne Ğrodki zapobiegawcze albo, jeĪeli jest to
technicznie niemoĪliwe, zastosowaü takie rozwiązania, aby wyrzucenie z maszyny gorącego lub
bardzo zimnego materiaáu nie stanowiáo niebezpieczeĔstwa.
§ 37. 1. Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby uniknąü ryzyka:
1) wywoáania poĪaru lub przegrzania,
2) wybuchu
- spowodowanych przez samą maszynĊ albo przez gazy, ciecze, pyáy, opary lub inne substancje
wytwarzane przez maszynĊ, a takĪe uĪywane podczas jej eksploatacji.
2. W celu unikniĊcia ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, producent powinien podjąü
odpowiednie dziaáania, aby:
1) uniknąü niebezpiecznego stĊĪenia substancji, o których mowa w ust. 1;
2) zapobiec zapáonowi atmosfery zagroĪonej wybuchem;
3) ograniczyü do minimum ewentualny wybuch, tak aby nie zagraĪaá on otoczeniu.
3. JeĪeli producent przewiduje uĪytkowanie maszyny w atmosferze zagroĪonej wybuchem,
naleĪy zastosowaü Ğrodki, o których mowa w ust. 4.
4. W przypadku istnienia ryzyka wybuchu, wyposaĪenie elektryczne tworzące czĊĞü maszyny
powinno speániaü wymagania okreĞlone w przepisach o ochronie przeciwpoĪarowej, o ochronie
przeciwporaĪeniowej, o dozorze technicznym.
§ 38. Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby:
1) zagroĪenia wynikające z emisji haáasu albo drgaĔ wytwarzanych przez maszynĊ byáy
zredukowane bądĨ ograniczone do najniĪszego poziomu, biorąc pod uwagĊ postĊp techniczny i
dostĊpnoĞü Ğrodków redukcji haáasu oraz táumienia drgaĔ, w szczególnoĞci u Ĩródáa ich
powstawania;
2) wszelka emisja promieniowania byáa ograniczona do zakresu niezbĊdnego do dziaáania maszyny,
zaĞ wpáyw promieniowania na osobĊ naraĪoną albo nie wystĊpowaá, albo byá ograniczony do
bezpiecznego poziomu;
3) promieniowanie zewnĊtrzne nie zakáócaáo dziaáania maszyny.
§ 39. W przypadku stosowania w maszynie urządzenia laserowego, urządzenie to powinno byü:
1) zaprojektowane i wykonane w sposób uniemoĪliwiający wszelką przypadkową emisjĊ
promieniowania;
2) zabezpieczone w taki sposób, aby promieniowanie robocze, promieniowanie odbite albo
rozproszone i promieniowanie wtórne nie zagraĪaáy zdrowiu, zaĞ wyposaĪenie optyczne do
obserwacji lub nastawiania urządzenia laserowego na maszynie byáo takie, aby promienie
laserowe nie stwarzaáy zagroĪenia dla zdrowia.
§ 40. 1. MaszynĊ naleĪy projektowaü, wykonaü lub wyposaĪaü w taki sposób, aby moĪna byáo
uniknąü zagroĪeĔ spowodowanych gazami, cieczami, pyáami i innymi odpadami powstającymi w
wyniku jej pracy.
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2. W przypadku wystąpienia zagroĪeĔ, o których mowa w ust. 1, maszyna powinna byü tak
wyposaĪona, aby byáo moĪliwe odseparowanie lub usuniĊcie tych substancji.
3. W przypadku maszyn pracujących normalnie bez zamkniĊtej obudowy, urządzenia do
separacji lub usuwania substancji, o których mowa w ust. 1, powinny byü umieszczone moĪliwie jak
najbliĪej Ĩródáa emisji tych substancji.
§ 41. 1. Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w Ğrodki
zapobiegające zamkniĊciu osoby naraĪonej wewnątrz maszyny, a jeĪeli jest to niemoĪliwe, w Ğrodki
umoĪliwiające wezwanie pomocy.
2. CzĊĞci maszyny, po których mogą siĊ poruszaü lub na których mogą staü osoby, powinny byü
zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegający poĞlizgniĊciu siĊ, potkniĊciu lub upadkowi na te
czĊĞci lub z tych czĊĞci.
§ 42. 1. Punkty regulacji, smarowania i konserwacji powinny byü umieszczone poza strefami
niebezpiecznymi. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü wykonywania regulacji, konserwacji, naprawy,
czyszczenia oraz innych czynnoĞci związanych z naprawą maszyny podczas jej postoju.
2. JeĪeli ze wzglĊdów technicznych co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1, nie
moĪe byü speániony, powinna byü zapewniona moĪliwoĞü wykonania regulacji, konserwacji, naprawy,
czyszczenia oraz innych czynnoĞci bez powstania ryzyka. Przepisy § 22 stosuje siĊ odpowiednio.
3. W przypadku maszyny automatycznej, a takĪe, w razie potrzeby, w przypadku innych maszyn,
producent powinien zapewniü moĪliwoĞü podáączenia sprzĊtu diagnostycznego do wykrywania
usterek.
4. Elementy maszyny automatycznej, wymagające czĊstej wymiany, w szczególnoĞci ze wzglĊdu
na zmianĊ profilu produkcji albo w wyniku zuĪycia lub z powodu utraty ich wáaĞciwoĞci, a takĪe
awarii, powinny nadawaü siĊ do áatwej i bezpiecznej wymiany.
5. DostĊp do elementów maszyny powinien umoĪliwiaü wykonywanie zadaĔ, o których mowa w
ust. 4, za pomocą potrzebnych Ğrodków technicznych takich jak narzĊdzia oraz przyrządy pomiarowe,
zgodnie z procedurą okreĞloną przez producenta.
6. Producent powinien zapewniü Ğrodki umoĪliwiające bezpieczny dostĊp do wszystkich
obszarów niezbĊdnych przy wykonywaniu czynnoĞci produkcyjnych, nastawczych i konserwacyjnych
- takie jak: schody, drabiny oraz pomosty.
§ 43. 1. Maszyna powinna byü wyposaĪona w urządzenia odáączające ją od wszystkich Ĩródeá
energii. Urządzenia takie powinny byü wyraĨnie oznakowane. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü ich
zablokowania w poáoĪeniu odáączenia, jeĪeli ponowne podáączenie zasilania energią mogáoby
zagraĪaü osobie naraĪonej.
2. W przypadku maszyny zasilanej energią elektryczną przez wtyk podáączany do obwodu, za
wystarczające odáączenie maszyny od Ĩródáa energii uznaje siĊ odáączenie tego wtyku.
3. NaleĪy zapewniü takĪe moĪliwoĞü zablokowania urządzenia w poáoĪeniu wyáączonym, w
przypadkach gdy operator nie jest w stanie sprawdziü z kaĪdego dostĊpnego mu miejsca, czy Ĩródáo
energii jest odáączone.
4. Po odáączeniu od Ĩródáa zasilania naleĪy zapewniü moĪliwoĞü rozáadowania, w normalny
sposób, energii pozostającej lub zmagazynowanej w obwodach maszyny, bez ryzyka dla osób
naraĪonych.
5. W uzasadnionych przypadkach pomimo odáączenia zasilania energią, niektóre obwody mogą
pozostaü podáączone do swoich Ĩródeá energii, miĊdzy innymi po to, aby utrzymaü poáoĪenie
okreĞlonych czĊĞci, zachowaü informacje, oĞwietliü wnĊtrza. W takim przypadku naleĪy podjąü
specjalne dziaáania w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa operatorowi.
§ 44. 1. Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona w sposób ograniczający
potrzebĊ interwencji operatora.
2. JeĪeli interwencji, o której mowa w ust. 1, nie moĪna uniknąü, naleĪy zapewniü moĪliwoĞü
przeprowadzenia jej w áatwy i bezpieczny sposób.
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§ 45. 1. MaszynĊ naleĪy zaprojektowaü i wykonaü, tak aby moĪliwe byáo czyszczenie jej czĊĞci
wewnĊtrznych, które uprzednio zawieraáy niebezpieczne substancje lub preparaty, bez potrzeby
wchodzenia do nich. Konieczne odblokowywanie maszyny powinno byü równieĪ moĪliwe od
zewnątrz.
2. JeĪeli unikniĊcie wchodzenia do maszyny jest niemoĪliwe, producent powinien podczas
projektowania maszyny zapewniü rozwiązania pozwalające na jej czyszczenie przy jak najmniejszym
zagroĪeniu.
§ 46. 1. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny byü sformuáowane w sposób
jednoznaczny i áatwo zrozumiaáy. Nie naleĪy stosowaü nadmiaru informacji, aby nie przeciąĪaü
operatora.
2. JeĪeli bezpieczeĔstwo i zdrowie osób naraĪonych moĪe byü zagroĪone przez nieprawidáowe
dziaáanie maszyny pozostawionej bez nadzoru, maszyna powinna byü wyposaĪona w odpowiednią
sygnalizacjĊ ostrzegawczą-akustyczną lub optyczną.
3. W przypadku gdy maszyna jest wyposaĪona w urządzenia ostrzegawcze emitujące sygnaáy,
sygnaáy tych urządzeĔ powinny byü jednoznaczne i áatwo dostrzegalne lub sáyszalne.
4. Operator powinien w kaĪdej chwili mieü moĪliwoĞü sprawdzenia dziaáania urządzeĔ
ostrzegawczych. Urządzenia ostrzegawcze powinny speániaü wymagania dotyczące barw, znaków i
sygnaáów bezpieczeĔstwa.
§ 47. 1. Producent powinien zapewniü odpowiednie ostrzeĪenia, jeĪeli mimo podjĊcia wszelkich
okreĞlonych Ğrodków ryzyko istnieje nadal lub istnieje potencjalne ryzyko takie jak: związane z
szafami zawierającymi wyposaĪenie elektryczne, Ĩródáami radioaktywnymi, przeciekami obwodu
hydraulicznego oraz zagroĪeniami w obszarze niewidocznym.
2. Zaleca siĊ, aby ostrzeĪenia, o których mowa w ust. 1, byáy utworzone z áatwo zrozumiaáych
piktogramów lub napisane w jĊzyku kraju, w którym maszyna ma byü uĪywana. Dodatkowo na
Īądanie ostrzeĪenia mogą byü napisane w jĊzyku zrozumiaáym dla operatora maszyny.
§ 48. 1. Maszyny powinny byü oznaczone w sposób czytelny i trwaáy. Oznaczenie powinno
zawieraü co najmniej:
1) nazwĊ i adres producenta;
2) oznakowanie CE;
3) oznaczenie serii lub typu maszyny;
4) numer fabryczny, jeĪeli stosuje siĊ numery fabryczne;
5) rok budowy maszyny.
2. W przypadku gdy producent wykonuje maszynĊ przewidzianą do uĪytkowania w atmosferze
zagroĪonej wybuchem, naleĪy umieĞciü na maszynie odpowiednie oznaczenie.
3. Wzór oznakowania CE okreĞla zaáącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 49. 1. Na maszynie, oprócz oznaczeĔ, o których mowa w § 48 ust. 1, powinny byü naniesione
peáne informacje dotyczące typu maszyny oraz niezbĊdne do bezpiecznego uĪytkowania maszyny takie jak: najwyĪsza prĊdkoĞü elementów obrotowych, najwiĊksza Ğrednica stosowanych narzĊdzi oraz
masa.
2. JeĪeli czĊĞü maszyny naleĪy przenosiü podczas jej uĪytkowania za pomocą urządzeĔ
podnoszących, informacja dotycząca masy tej czĊĞci maszyny powinna byü naniesiona na niej w
sposób czytelny, trwaáy i jednoznaczny.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, naleĪy równieĪ umieĞciü na wymiennym
wyposaĪeniu maszyny.
§ 50. 1. Do maszyn powinna byü doáączona instrukcja zawierająca:
1) informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny, o których mowa w § 48 ust. 1, z wyáączeniem
numeru fabrycznego;
2) informacje uáatwiające konserwacjĊ maszyny - takie jak: adres importera, serwisu;
3) przewidywane zastosowanie maszyny, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2;
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4) informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które moĪe zajmowaü operator;
5) instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, uĪytkowania, przemieszczania
maszyny z podaniem jej masy i masy czĊĞci maszyny, jeĪeli mają one byü transportowane
osobno, montaĪu i jej demontaĪu, regulacji, konserwacji, obsáugi i napraw;
6) w koniecznych przypadkach:
a) informacje o niedopuszczalnych sposobach uĪytkowania maszyny,
b) wskazówki szkoleniowe,
c) podstawowe charakterystyki narzĊdzi, które mogą byü stosowane w maszynie.
2. Instrukcja powinna byü sporządzona przez producenta lub jego upowaĪnionego
przedstawiciela w jednym z jĊzyków paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do
eksploatacji powinny byü wyposaĪone w instrukcjĊ w jĊzyku polskim oraz, jeĪeli ma to zastosowanie,
w jĊzyku kraju, w którym maszyna zostaáa wykonana. Táumaczenie instrukcji na jĊzyk polski powinno
byü wykonane albo przez producenta, albo przez jego upowaĪnionego przedstawiciela, albo przez
osobĊ wprowadzającą maszynĊ do obrotu.
3. W uzasadnionych przypadkach, instrukcja konserwacji przeznaczona do korzystania przez
wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela
moĪe byü napisana tylko w jĊzyku zrozumiaáym dla tego personelu.
4. Do instrukcji powinny byü doáączone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania,
konserwacji, kontroli, sprawdzania prawidáowoĞci dziaáania maszyny, a takĪe, jeĪeli ma to
zastosowanie, naprawy maszyny oraz wszelkie istotne zalecenia, w szczególnoĞci odnoszące siĊ do
bezpieczeĔstwa.
5. W niezbĊdnych przypadkach instrukcja powinna okreĞlaü wymagania w zakresie instalowania
i montaĪu, w szczególnoĞci dotyczące zastosowanych táumików drgaĔ, rodzaju i masy páyt
fundamentowych, mające na celu zmniejszenie haáasu lub drgaĔ.
6. Instrukcja powinna zawieraü informacje dotyczące haáasu emitowanego przez maszynĊ i
podawaü wartoĞci rzeczywiste podanych niĪej parametrów albo ich wartoĞci okreĞlone w wyniku
pomiarów wykonanych na identycznych maszynach:
1) równowaĪnego poziomu ciĞnienia akustycznego na stanowisku pracy, skorygowanego
charakterystyką A, gdy przekracza on 70 dB (A); jeĪeli poziom dĨwiĊku nie przekracza 70 dB
(A), naleĪy to potwierdziü w instrukcji;
2) szczytowej chwilowej wartoĞci ciĞnienia akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowaną
charakterystyką C, gdy przekracza ona 63 Pa, (130 dB) w stosunku do 20 ĐPa;
3) poziomu mocy akustycznej maszyny w przypadku gdy równowaĪny poziom ciĞnienia
akustycznego na stanowiskach pracy, skorygowany charakterystyką A, przekracza 85 dB (A).
7. Informacje techniczne opisujące maszynĊ nie powinny pozostawaü w sprzecznoĞci z instrukcją
w zakresie bezpieczeĔstwa.
8. Dokumentacja techniczna opisująca maszynĊ powinna zawieraü dane dotyczące emitowanego
haáasu, o których mowa w ust. 6.
§ 51. 1. W przypadku bardzo duĪych maszyn, zamiast poziomu mocy akustycznej, o której
mowa w § 50 ust. 6 pkt 3, dopuszcza siĊ podanie równowaĪnych poziomów ciĞnienia akustycznego w
okreĞlonych punktach otoczenia maszyny.
2. JeĪeli nie są stosowane normy zharmonizowane, poziomy ciĞnienia akustycznego, o których
mowa w § 50 ust. 6 pkt 1 i 2, powinny byü mierzone przy uĪyciu metody najbardziej odpowiedniej dla
danej maszyny.
3. Producent powinien wskazaü w instrukcji, o której mowa w § 50 ust. 1, warunki, w jakich
pracuje maszyna podczas dokonywania pomiarów, oraz rodzaj zastosowanych metod pomiaru.
4. JeĪeli stanowiska pracy są nieokreĞlone lub nie mogą byü okreĞlone, poziom ciĞnienia
akustycznego naleĪy mierzyü w odlegáoĞci 1 m od powierzchni maszyny i na wysokoĞci 1,6 m od
podáogi lub podestu, z którego jest moĪliwy dostĊp do maszyny. NaleĪy równieĪ podaü poáoĪenie i
wartoĞü maksymalną poziomu ciĞnienia akustycznego.
§ 52. JeĪeli producent przewiduje, Īe maszyna bĊdzie uĪytkowana w atmosferze zagroĪonej
wybuchem, instrukcja, o której mowa w § 50 ust. 1, powinna zawieraü wszelkie informacje niezbĊdne
do uĪytkowania maszyny w takich warunkach.
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§ 53. W przypadku maszyn, które mogą byü przeznaczone do uĪytkowania przez osoby
nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, instrukcjĊ, o której mowa w § 50 ust. 1, naleĪy
formuáowaü, biorąc pod uwagĊ ogólny poziom wyksztaácenia i sprawnoĞü umysáową tych osób, z
uwzglĊdnieniem zasadniczych wymagaĔ, o których mowa w § 7-52.
Rozdziaá 3
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, dotyczące
niektórych rodzajów maszyn
§ 54. 1. Maszyny przeznaczone do przygotowywania i przetwarzania ĪywnoĞci, w szczególnoĞci
do: gotowania, zamraĪania, rozmraĪania, mycia, przemieszczania, pakowania, przechowywania,
transportu lub dystrybucji, powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uniknąü
ryzyka infekcji, choroby lub zaraĪenia.
2. W celu unikniĊcia ryzyka infekcji, choroby lub zaraĪenia, o których mowa w ust. 1, naleĪy
przestrzegaü nastĊpujących zasad higieny:
1) materiaáy stykające siĊ z ĪywnoĞcią lub przeznaczone do kontaktu z ĪywnoĞcią powinny speániaü
wymagania okreĞlone w przepisach dotyczących bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci; maszyna powinna
byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby materiaáy te mogáy byü oczyszczone przed
kaĪdym uĪyciem;
2) wszystkie powierzchnie wraz ze záączami powinny byü gáadkie, bez wypukáoĞci i szczelin
powodujących gromadzenie siĊ substancji pochodzenia organicznego;
3) poáączenia powinny byü zaprojektowane w taki sposób, aby zredukowaü do minimum wystĊpy,
krawĊdzie i wgáĊbienia; wskazane jest spawanie lub inne áączenie ciągáe, przy którym nie naleĪy
uĪywaü Ğrub, wkrĊtów ani nitów, z wyáączeniem przypadków gdy jest to ze wzglĊdów
technicznych nie do unikniĊcia;
4) powierzchnie bĊdące w kontakcie z ĪywnoĞcią powinny nadawaü siĊ do áatwego czyszczenia i
dezynfekowania, po usuniĊciu, tam gdzie jest to moĪliwe, áatwych do zdemontowania czĊĞci;
powierzchnie wewnĊtrzne powinny mieü krzywizny o promieniu umoĪliwiającym ich dokáadne
czyszczenie;
5) naleĪy zapewniü moĪliwoĞü usuniĊcia z maszyny, bez przeszkód, cieczy pochodzących albo z
samej ĪywnoĞci, albo stosowanych w celu czyszczenia, dezynfekowania i páukania, o ile to
moĪliwe, naleĪy przewidzieü do tego celu specjalny tryb pracy maszyny, zwany "czyszczeniem".
3. Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby:
1) do miejsc, których nie moĪna czyĞciü, nie przenikaáy ciecze, nie przedostawaáy siĊ organizmy
Īywe, w szczególnoĞci owady, ani nie gromadziáy siĊ substancje organiczne; w przypadku
maszyn nieustawianych na áapach ani na kóákach, wymagania te mogą byü speánione przez
umieszczenie uszczelnienia miĊdzy maszyną a jej podstawą lub stosowanie uszczelnionych
zespoáów;
2) Īadne substancje pomocnicze, takie jak: smary, nie mogáy pozostawaü w kontakcie z ĪywnoĞcią;
3) w koniecznych przypadkach moĪna byáo sprawdziü, czy wymaganie, o którym mowa w pkt 2, jest
speánione w sposób nieprzerwany.
§ 55. Doáączona do maszyny stosowanej w przemyĞle spoĪywczym instrukcja, o której mowa w
§ 50 ust. 1, powinna wskazywaü zalecane Ğrodki i metody czyszczenia, dezynfekcji i páukania nie
tylko dla miejsc áatwo dostĊpnych w maszynie, ale takĪe dla tych miejsc, do których dostĊp jest
niemoĪliwy lub niezalecany, w szczególnoĞci do przewodów rurowych, które muszą byü czyszczone
w takim poáoĪeniu, w jakim zostaáy zabudowane.
§ 56. 1. Maszyna przenoĞna trzymana w rĊku lub prowadzona rĊką powinna speániaü nastĊpujące
zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia:
1) w zaleĪnoĞci od rodzaju maszyny, powinna ona mieü odpowiedniej wielkoĞci powierzchniĊ
oporową i posiadaü odpowiednią liczbĊ uchwytów i wsporników o odpowiednich wymiarach
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rozmieszczonych tak, aby zapewniaáy jej statecznoĞü, w przewidzianych przez producenta
warunkach uĪytkowania maszyny;
2) jeĪeli wyposaĪona jest w uchwyty, których nie moĪna zwolniü, zachowując jednoczeĞnie
caákowite bezpieczeĔstwo, maszyna powinna byü wyposaĪona w elementy sterownicze
uruchamiania i zatrzymywania, rozmieszczone w sposób umoĪliwiający operatorowi
posáugiwanie siĊ nimi bez zwalniania uchwytów;
3) powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w taki sposób, aby wyeliminowaü
ryzyko przypadkowego uruchomienia lub kontynuowania dziaáania maszyny po zwolnieniu
uchwytów przez operatora; jeĪeli speánienie tego wymagania nie jest technicznie moĪliwe,
naleĪy stosowaü równorzĊdne Ğrodki.
2. Maszyna przenoĞna trzymana w rĊku powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby w
koniecznych przypadkach pozwalaáa na wzrokową kontrolĊ kontaktu narzĊdzi z obrabianym
materiaáem.
3. Zasadniczych wymagaĔ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje siĊ w przypadku braku
technicznych moĪliwoĞci ich realizacji oraz gdy maszyna wyposaĪona zostaáa w niezaleĪny ukáad
sterowania.
§ 57. 1. Doáączona do maszyny przenoĞnej trzymanej w rĊku lub prowadzonej rĊką instrukcja, o
której mowa w § 50 ust. 1, powinna zawieraü nastĊpujące informacje, dotyczące drgaĔ przenoszonych
przez maszynĊ:
1) waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia drgaĔ dziaáających na koĔczyny górne operatora, jeĪeli
wartoĞü ta okreĞlona na podstawie odpowiedniej metody badania przekroczy 2,5 m/s2; w
przypadku gdy wartoĞü ta nie przekroczy 2,5 m/s2, naleĪy zamieĞciü tĊ informacjĊ w instrukcji;
2) w przypadku braku odpowiedniej metody, o której mowa w pkt 1, producent powinien okreĞliü,
na podstawie jakich metod i w jakich warunkach wykonano te pomiary.
2. Dokumentacja techniczna opisująca maszynĊ przenoĞną trzymaną w rĊku lub prowadzoną rĊką
powinna zawieraü informacje, o których mowa w ust. 1.
§ 58. Maszyna do obróbki drewna i maszyna do obróbki materiaáów o fizycznych i technicznych
wáaĞciwoĞciach zbliĪonych do drewna - takich jak: korek, koĞü, utwardzona guma, utwardzone
tworzywa sztuczne i inne podobne materiaáy sztywne, powinna speániaü nastĊpujące zasadnicze
wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia:
1) powinna byü zaprojektowana, wykonana i wyposaĪona w taki sposób, aby moĪna byáo
bezpiecznie umieĞciü i prowadziü przedmiot obrabiany; jeĪeli przedmiot obrabiany jest trzymany
rĊcznie na stole warsztatowym, stóá ten powinien byü odpowiednio stateczny podczas pracy i nie
powinien utrudniaü przesuwania przedmiotu obrabianego;
2) jeĪeli istnieje moĪliwoĞü pracy maszyny w warunkach stwarzających ryzyko odrzucania
kawaáków drewna, maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana lub wyposaĪona w taki
sposób, aby wyeliminowaü tĊ moĪliwoĞü lub, jeĪeli nie moĪna tego osiągnąü, aby wyrzucenie
kawaáka drewna nie stwarzaáo ryzyka dla operatora lub osób naraĪonych;
3) powinna byü wyposaĪona w hamulec automatyczny, który zatrzymuje narzĊdzie w wystarczająco
krótkim czasie, jeĪeli istnieje ryzyko wystąpienia kontaktu z narzĊdziem podczas zmniejszania
prĊdkoĞci;
4) w przypadku gdy narzĊdzie jest wbudowane w maszynĊ nie w peáni zautomatyzowaną, to
powinna ona byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby wyeliminowaü lub zmniejszyü
ryzyko powaĪnych przypadkowych obraĪeĔ, w szczególnoĞci przez wykorzystanie walcowych
gáowic noĪowych, ograniczanie gáĊbokoĞci skrawania.
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Rozdziaá 4
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, zapobiegające
szczególnym zagroĪeniom powodowanym przez przemieszczanie siĊ maszyny
§ 59. 1. Maszyna, która moĪe stanowiü zagroĪenie na skutek swego ruchu, powinna byü
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
2. Ryzyko wynikające z przemieszczania siĊ maszyny istnieje zawsze tam, gdzie uĪytkowane są
w miejscach pracy maszyny samobieĪne, ciągnione, pchane lub wiezione przez inne maszyny bądĨ
ciągniki, gdy uĪytkowanie tych maszyn wymaga ciągáego lub przerywanego przemieszczania siĊ
podczas pracy, miĊdzy staáymi kolejnymi pozycjami roboczymi.
3. Ryzyko wynikające z przemieszczania siĊ maszyny moĪe równieĪ wystąpiü w przypadku
maszyny, która nie przemieszcza siĊ w trakcie pracy, ale jest wyposaĪona w Ğrodki uáatwiające jej
przemieszczanie siĊ z miejsca na miejsce. Dotyczy to maszyn wyposaĪonych w takie elementy jak:
koáa, rolki oraz páozy, a takĪe maszyn umieszczonych na suwnicach czy wózkach.
4. W celu ustalenia, czy kultywatory rotacyjne i brony mechaniczne nie powodują nadmiernego
zagroĪenia dla osób naraĪonych, producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien
przeprowadziü lub zleciü przeprowadzenie odpowiednich badaĔ dla kaĪdego typu takiej maszyny.
§ 60. JeĪeli zgodnie z zaáoĪeniami producenta maszyna samobieĪna bĊdzie eksploatowana w
miejscach nieoĞwietlonych, powinna byü wyposaĪona w urządzenia oĞwietlające, odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy, zgodne z wymaganiami okreĞlonymi w szczególnoĞci w przepisach o
ruchu drogowym, o transporcie kolejowym oraz o nawigacji.
§ 61. Podczas przemieszczania maszyny lub jej czĊĞci nie powinno byü moĪliwe nagáe jej
przemieszczanie siĊ lub powstanie zagroĪenia wynikającego z braku jej statecznoĞci, jeĪeli maszyna
lub jej czĊĞci są przemieszczane zgodnie z zaleceniami producenta.
§ 62. 1. Stanowisko pracy kierowcy powinno byü zaprojektowane z uwzglĊdnieniem zasad
ergonomii.
2. JeĪeli jest kilka stanowisk pracy kierowcy, kaĪde z tych stanowisk powinno byü wyposaĪone
w wymagane elementy sterownicze.
3. JeĪeli istnieje wiĊcej niĪ jedno stanowisko pracy kierowcy, maszyna powinna byü tak
zaprojektowana, aby praca kierowcy na jednym stanowisku uniemoĪliwiaáa równoczesną pracĊ na
pozostaáych, z wyjątkiem zatrzymywania awaryjnego.
4. WidocznoĞü ze stanowiska pracy kierowcy powinna byü taka, aby mógá on sterowaü maszyną
i jej czĊĞciami roboczymi przy zachowaniu peánego bezpieczeĔstwa wáasnego i osób naraĪonych na jej
dziaáanie w przewidywanych warunkach jej uĪytkowania. W razie koniecznoĞci naleĪy przewidzieü
odpowiednie urządzenia, które zapobiegają niebezpieczeĔstwom wynikającym z niewystarczającej
bezpoĞredniej widocznoĞci.
5. Maszyna powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby stanowisko kierowcy
nie powodowaáo ryzyka przypadkowego kontaktu kierowcy i operatorów, znajdujących siĊ na
maszynie, z koáami lub gąsienicami.
6. Stanowisko pracy kierowcy powinno byü tak zaprojektowane, aby uniknąü ryzyka dla zdrowia
powodowanego gazami spalinowymi lub brakiem tlenu.
7. Stanowisko pracy kierowcy jeĪdĪącego na maszynie powinno byü tak zaprojektowane i
wykonane, aby moĪna byáo zamocowaü kabinĊ kierowcy w kaĪdym przypadku, gdy jest na nią
miejsce. JeĪeli istnieje zagroĪenie wynikające z niebezpiecznego Ğrodowiska, stanowisko pracy
kierowcy powinno byü wyposaĪone w odpowiednią kabinĊ.
8. JeĪeli maszyna jest wyposaĪona w kabinĊ, to powinna ona byü zaprojektowana, wykonana i
wyposaĪona w taki sposób, aby zapewniü kierowcy dobre warunki pracy i chroniü go przed wszelkimi
mogącymi powstaü zagroĪeniami - takimi jak: nieodpowiednie ogrzewanie i wentylacja,
niedostateczna widocznoĞü, nadmierny haáas, drgania, spadające przedmioty, przedostanie siĊ ciaá
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obcych albo wywrócenie. W kabinie naleĪy przewidzieü miejsce na instrukcje niezbĊdne dla kierowcy
lub operatora maszyny.
9. WyjĞcie z kabiny powinno umoĪliwiaü szybkie wydostanie siĊ z niej kierowcy. W kabinie
naleĪy przewidzieü takĪe wyjĞcie awaryjne usytuowane w kierunku innym niĪ normalne wyjĞcie.
10. Materiaáy uĪyte do produkcji kabiny i jej wyposaĪenia powinny byü ognioodporne.
§ 63. 1. Siedzisko kierowcy w maszynie powinno umoĪliwiü kierowcy utrzymywanie staáej
pozycji i byü zaprojektowane z naleĪytym uwzglĊdnieniem zasad ergonomii.
2. Siedzisko, o którym mowa w ust. 1, powinno byü tak zaprojektowane, aby zredukowaü
drgania przenoszone na kierowcĊ do najmniejszego osiągalnego poziomu.
3. Zamocowanie siedziska powinno wytrzymywaü wszystkie siáy, które mogą na nie dziaáaü,
szczególnie w przypadku wywrócenia siĊ maszyny. JeĪeli pod stopami kierowcy nie ma podáogi,
powinny tam znajdowaü siĊ podnóĪki pokryte materiaáem przeciwĞlizgowym.
§ 64. JeĪeli w maszynie przewidziano moĪliwoĞü stosowania konstrukcji chroniącej przed
skutkami wywrócenia, siedzisko powinno byü wyposaĪone w pas bezpieczeĔstwa lub równowaĪne
urządzenie, które utrzymuje kierowcĊ w siedzisku, jednoczeĞnie nie ograniczając jego ruchów
niezbĊdnych do prowadzenia maszyny ani wszelkich ruchów powodowanych przez jej zawieszenie.
§ 65. 1. JeĪeli warunki pracy maszyny przewidują sporadyczny lub regularny przewóz bądĨ
pracĊ na maszynie operatorów niebĊdących kierowcami maszyny, naleĪy dla nich przewidzieü
odpowiednie miejsca umoĪliwiające ich jazdĊ lub pracĊ bez ryzyka, w szczególnoĞci bez ryzyka
wypadniĊcia.
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, gdy pozwalają na to warunki pracy maszyny, powinny byü
wyposaĪone w siedzenia.
3. JeĪeli zachodzi koniecznoĞü wyposaĪania stanowiska kierowcy w kabinĊ, inne miejsca dla
przewoĪonych osób powinny byü takĪe chronione przed zagroĪeniem, które uzasadnia tego rodzaju
ochronĊ stanowiska kierowcy.
§ 66. 1. Kierowca powinien mieü moĪliwoĞü uruchomienia wszystkich elementów sterowniczych
wymaganych do obsáugi maszyny, z wyjątkiem funkcji, którymi moĪna bezpiecznie sterowaü tylko
elementami sterowniczymi umieszczonymi poza stanowiskiem kierowcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ w szczególnoĞci do tych stanowisk pracy, oprócz stanowiska
kierowcy, za które są odpowiedzialni operatorzy inni niĪ kierowcy, albo do tych, które wymagają, aby
kierowca opuĞciá swoje stanowisko ze wzglĊdu na koniecznoĞü bezpiecznego przeprowadzenia
odpowiednich manewrów.
3. JeĪeli w maszynie są pedaáy, powinny one byü zaprojektowane, wykonane i umieszczone w
taki sposób, aby umoĪliwiü bezpieczne ich uĪytkowanie z minimalnym ryzykiem pomyáki. Pedaáy
powinny mieü przeciwĞlizgową powierzchniĊ i byü áatwe do czyszczenia.
4. W przypadku gdy obsáuga elementów sterowniczych moĪe prowadziü do zagroĪenia, w
szczególnoĞci do wykonywania przez maszynĊ niebezpiecznych ruchów, elementy sterownicze
powinny wracaü w poáoĪenie neutralne z chwilą ich zwolnienia przez operatora.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje siĊ do elementów o ustalonym poáoĪeniu.
§ 67. 1. Ukáad kierowniczy w maszynie poruszającej siĊ na koáach powinien byü zaprojektowany
i wykonany w taki sposób, aby ograniczyü siáy wywoáane nagáymi ruchami kierownicy lub dĨwigni
sterowniczej, spowodowanymi przez wstrząsy kóá kierowanych.
2. Wszelkie urządzenia blokujące mechanizm róĪnicowy powinny byü tak zaprojektowane i
wykonane, aby umoĪliwiaáy odblokowanie tego mechanizmu podczas ruchu maszyny.
3. Do funkcji przemieszczania siĊ maszyny nie stosuje siĊ przepisu § 17 ust. 2.
§ 68. 1. Maszyna samobieĪna z kierowcą jadącym na maszynie powinna byü tak wyposaĪona,
aby uruchomienie silnika przez osoby nieupowaĪnione byáo utrudnione.
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2. Przemieszczanie siĊ maszyny samobieĪnej z kierowcą, o którym mowa w ust. 1, powinno byü
moĪliwe tylko wówczas, gdy kierowca znajduje siĊ przy elementach sterowniczych.
3. JeĪeli dla celów eksploatacyjnych maszyna powinna byü wyposaĪona w urządzenia wystające
poza jej normalne gabaryty, w szczególnoĞci stabilizatory, wysiĊgnik, kierowca przed rozpoczĊciem
przemieszczania maszyny powinien mieü moĪliwoĞü áatwego sprawdzenia, czy urządzenia te znajdują
siĊ w okreĞlonym poáoĪeniu umoĪliwiającym bezpieczny ruch maszyny.
4. Przepis ust. 3 stosuje siĊ do innych elementów, które w celu zapewnienia bezpiecznego
przemieszczania siĊ maszyny powinny pozostawaü w okreĞlonym i w razie potrzeby zablokowanym
poáoĪeniu.
5. W technicznie i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach ruch maszyny powinien byü
uwarunkowany bezpiecznym poáoĪeniem urządzeĔ, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Podczas uruchamiania silnika ruch maszyny nie powinien byü moĪliwy.
§ 69. 1. Z uwzglĊdnieniem przepisów o ruchu drogowym, maszyna samobieĪna i jej przyczepy
powinny speániaü wymagania dotyczące zwalniania, zatrzymywania siĊ, hamowania i
unieruchamiania, w sposób zapewniający bezpieczeĔstwo w kaĪdych warunkach pracy, obciąĪenia,
prĊdkoĞci, nawierzchni i jej nachylenia dozwolonych przez producenta i odpowiadających warunkom
wystĊpującym podczas normalnego uĪytkowania maszyny.
2. Kierowca powinien móc zmniejszyü prĊdkoĞü i zatrzymaü maszynĊ samobieĪną przy uĪyciu
hamulca gáównego.
3. W przypadku uszkodzenia hamulca gáównego lub braku dopáywu energii uruchamiającej ten
hamulec, jeĪeli wymaga tego bezpieczeĔstwo, naleĪy zainstalowaü, niezaleĪnie od hamulca gáównego,
áatwo dostĊpne urządzenie awaryjne umoĪliwiające zmniejszenie prĊdkoĞci i zatrzymanie maszyny.
Urządzenie to powinno mieü caákowicie niezaleĪne i áatwo dostĊpne elementy sterownicze.
4. JeĪeli wymagają tego wzglĊdy bezpieczeĔstwa, producent powinien wyposaĪyü maszynĊ
samobieĪną w urządzenie pozwalające na unieruchomienie jej podczas postoju.
5. Urządzenie, o którym mowa w ust. 4, moĪe byü poáączone z jednym z urządzeĔ, o których
mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem, Īe urządzenie to jest typu wyáącznie mechanicznego.
6. Maszyna zdalnie sterowana powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby
zatrzymywaáa siĊ automatycznie w przypadku utracenia przez kierowcĊ kontroli nad maszyną.
7. Do funkcji jazdy maszyny nie stosuje siĊ przepisów § 19-21.
§ 70. 1. Ruch maszyny samobieĪnej, sterowanej przez kierowcĊ towarzyszącego maszynie
pieszo, powinien byü moĪliwy wyáącznie poprzez ciągáe dziaáanie kierowcy na odpowiedni element
sterujący. W szczególnoĞci podczas uruchamiania silnika ruch maszyny powinien byü niemoĪliwy.
2. Ukáady sterowania maszyny kierowanej przez kierowcĊ, o którym mowa w ust. 1, powinny
byü zaprojektowane w sposób minimalizujący zagroĪenia wynikające z przypadkowego ruchu
maszyny w kierunku kierowcy, a w szczególnoĞci moĪliwoĞci zgniecenia albo zranienia kierowcy
obracającymi siĊ narzĊdziami.
3. Normalna prĊdkoĞü jazdy maszyny samobieĪnej powinna byü zgodna z prĊdkoĞcią poruszania
siĊ kierowcy, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku maszyny, o której mowa w ust. 1, do której moĪna zamocowaü narzĊdzia
obrotowe, naleĪy wykluczyü moĪliwoĞü uruchomienia tych narzĊdzi przy wáączonym elemencie
sterowniczym powodującym cofanie, z wyjątkiem przypadku, gdy ruch maszyny jest powodowany
przez ruch narzĊdzia. W takich przypadkach prĊdkoĞü cofania nie powinna zagraĪaü kierowcy.
5. Uszkodzenie zasilania ukáadu kierowniczego ze wspomaganiem nie powinno uniemoĪliwiü
kierowania maszyną przez czas niezbĊdny do jej zatrzymania.
§ 71. 1. Po zatrzymaniu ruchu czĊĞci maszyny wszelkie zmiany poáoĪenia tej czĊĞci maszyny
wzglĊdem poáoĪenia zatrzymania, wywoáane innymi przyczynami niĪ dziaáanie na elementy
sterownicze, nie powinny stanowiü zagroĪenia dla osób naraĪonych.
2. Maszyna powinna byü zaprojektowana, wykonana oraz, jeĪeli ma to zastosowanie,
umieszczona na noĞnej konstrukcji jezdnej w taki sposób, aby w trakcie ruchu niekontrolowane
wahania Ğrodka ciĊĪkoĞci maszyny nie miaáy wpáywu na jej statecznoĞü ani nie powodowaáy
nadmiernych naprĊĪeĔ konstrukcji maszyny.
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3. Obracające siĊ z duĪą prĊdkoĞcią czĊĞci maszyny, które pomimo podjĊtych Ğrodków
ostroĪnoĞci mogą pĊknąü lub rozpaĞü siĊ, powinny byü zamontowane i chronione tak, aby w razie ich
rozerwania odáamki zostaáy przechwycone, a jeĪeli nie jest to moĪliwe, aby nie zostaáy wyrzucone w
kierunku stanowisk kierowcy lub obsáugi.
§ 72. 1. JeĪeli maszyna samobieĪna, na której jest przewoĪony kierowca, a takĪe mogą byü
przewoĪeni operatorzy, jest naraĪona na wywrócenie siĊ, powinna ona byü tak zaprojektowana i
wyposaĪona, aby istniaáy punkty mocowania umoĪliwiające wyposaĪenie jej w konstrukcjĊ chroniącą
przed skutkami wywrócenia (ROPS).
2. Konstrukcja chroniąca, o której mowa w ust. 1, powinna zapewniü kierowcy oraz innym
przewoĪonym operatorom odpowiednią przestrzeĔ zabezpieczoną przed odksztaáceniem (DLV).
3. W celu sprawdzenia, czy konstrukcja chroniąca maszynĊ samobieĪną przed skutkami
wywrócenia speánia wymagania, o których mowa w ust. 2, producent lub jego upowaĪniony
przedstawiciel powinien przeprowadziü odpowiednie próby lub zleciü ich przeprowadzenie dla
kaĪdego typu takiej konstrukcji.
4. Maszyny do robót ziemnych: áadowarki koáowe lub gąsienicowe, koparko-áadowarki
podsiĊbierne, ciągniki koáowe i gąsienicowe, zgarniarki samozaáadowawcze lub inne, równiarki,
wywrotki przegubowe - o mocy przekraczającej 15 kW, powinny byü wyposaĪone w konstrukcjĊ
chroniącą przed skutkami wywrócenia.
§ 73. 1. JeĪeli maszynie przewoĪącej kierowcĊ, a takĪe innych operatorów zagraĪają spadające
na nią przedmioty lub materiaáy - maszyna taka, jeĪeli umoĪliwiają to jej wymiary, powinna byü tak
zaprojektowana i wyposaĪona, aby istniaáy punkty mocowania umoĪliwiające jej wyposaĪenie w
konstrukcjĊ chroniącą przed spadającymi przedmiotami (FOPS).
2. W przypadku spadających przedmiotów lub materiaáów, konstrukcja, o której mowa w ust. 1,
powinna zapewniaü przewoĪonym na maszynie osobom odpowiednią przestrzeĔ zabezpieczoną przed
odksztaáceniami (DLV).
3. W celu sprawdzenia, czy konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami speánia
wymaganie, o którym mowa w ust. 2, producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien
przeprowadziü odpowiednie próby lub zleciü ich przeprowadzenie dla kaĪdego rodzaju takiej
konstrukcji.
§ 74. Uchwyty i stopnie w maszynie powinny byü tak zaprojektowane, wykonane i
rozmieszczone, aby operatorzy uĪywali ich instynktownie, a nie uĪywali zamiast nich elementów
sterowniczych.
§ 75. 1. Maszyna uĪywana do ciągniĊcia lub ciągniona powinna byü wyposaĪona w urządzenia
holownicze lub sprzĊgające, zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w sposób zapewniający
áatwe i bezpieczne poáączenie i rozáączenie oraz uniemoĪliwiający przypadkowe rozáączenie siĊ w
trakcie uĪytkowania.
2. JeĪeli ciĊĪar dyszla holowniczego tego wymaga, maszyna powinna byü wyposaĪona w
element wsporczy o powierzchni noĞnej dostosowanej do ciĊĪaru dyszla i rodzaju podáoĪa.
§ 76. 1. Waáy napĊdowe z przegubami uniwersalnymi áączące maszynĊ samobieĪną lub ciągnik z
maszyną napĊdzaną, licząc od pierwszego staáego áoĪyska maszyny napĊdzanej, powinny byü
osáoniĊte zarówno po stronie maszyny samobieĪnej, jak i napĊdzanej na caáej dáugoĞci waáu i
związanych z nim przegubów uniwersalnych.
2. W maszynie samobieĪnej lub ciągniku waáek odbioru mocy, do którego jest podáączony waá
napĊdowy, powinien byü zabezpieczony albo przez osáonĊ przymocowaną do maszyny samobieĪnej
lub ciągnika, albo przez dowolne inne urządzenie zapewniające równowaĪną ochronĊ.
3. W maszynie ciągnionej waá napĊdowy powinien byü osáoniĊty obudową ochronną
przymocowaną do maszyny.
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4. Ograniczniki momentu obrotowego lub sprzĊgáa jednokierunkowe mogą byü przymocowane
do napĊdów z przegubami uniwersalnymi wyáącznie po stronie maszyny napĊdzanej. Waá napĊdowy z
przegubem uniwersalnym powinien byü odpowiednio oznakowany.
5. Maszyna ciągniona, której dziaáanie wymaga podáączenia do samobieĪnej maszyny lub
ciągnika za pomocą waáu napĊdowego, powinna mieü taki ukáad poáączenia waáu, który zapewni, Īe w
przypadku odáączenia maszyny, waá napĊdowy i jego osáona nie bĊdą uszkodzone przez kontakt z
podáoĪem lub czĊĞciami maszyny.
6. ZewnĊtrzne czĊĞci osáony powinny byü zaprojektowane, wykonane i usytuowane w taki
sposób, aby nie mogáy siĊ obracaü wraz z waáem napĊdowym. Osáona powinna przykrywaü waá
napĊdowy aĪ do koĔców wideáek wewnĊtrznych, w przypadku zwykáego przegubu uniwersalnego,
oraz co najmniej do Ğrodkowej czĊĞci przegubu zewnĊtrznego lub przegubów, w przypadku
przegubów uniwersalnych szerokokątnych.
7. Producent, który przewiduje Ğrodki dostĊpu do stanowiska pracy w pobliĪu napĊdowego waáu
przegubowego, powinien zapewniü, aby osáony waáu, o których mowa w ust. 6, nie mogáy byü
uĪywane jako stopnie, chyba Īe zostaáy w tym celu zaprojektowane i wykonane.
§ 77. W przypadku silników spalinowych, zdejmowalne osáony uniemoĪliwiające dostĊp do
ruchomych czĊĞci w przedziale silnikowym nie wymagają urządzeĔ blokujących, jeĪeli otwierają siĊ
za pomocą kluczy lub innego narzĊdzia albo przy uĪyciu elementu sterowniczego znajdującego siĊ na
stanowisku kierowcy, a stanowisko kierowcy jest caákowicie obudowane kabiną z zamkiem
uniemoĪliwiającym dostĊp osób nieupowaĪnionych. Przepisów § 30 ust. 1 i 2 nie stosuje siĊ.
§ 78. 1. Maszyna powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby moĪna byáo odáączyü
akumulator za pomocą przewidzianego do tego celu, áatwo dostĊpnego narzĊdzia.
2. Akumulator powinien byü tak zainstalowany i mieü obudowĊ tak wykonaną i umieszczoną,
aby uniknąü, w miarĊ moĪliwoĞci, wylania siĊ elektrolitu na operatora w przypadku wywrócenia siĊ
maszyny, a takĪe aby uniknąü gromadzenia siĊ oparów w miejscu pracy operatora.
§ 79. W zaleĪnoĞci od przewidywanych przez producenta zagroĪeĔ podczas uĪytkowania
maszyny powinna ona, jeĪeli pozwalają na to jej wymiary, umoĪliwiaü zamocowanie gaĞnic w
miejscach áatwo dostĊpnych albo mieü wbudowane systemy gaĞnicze.
§ 80. W przypadku zagroĪenia emisją pyáów lub gazów, lub innych podobnych czynników,
urządzenie separujące, o którym mowa w § 40, moĪe byü zastąpione innymi Ğrodkami, w
szczególnoĞci ukáadem zraszania wodą. Przepisów § 40 ust. 2 i 3 nie stosuje siĊ, jeĪeli gáówną funkcją
maszyny jest rozpylanie produktów.
§ 81. 1. Maszyna powinna byü wyposaĪona w Ğrodki sygnalizacji lub w tablice z instrukcjami
uĪytkowania, regulacji i konserwacji wszĊdzie tam gdzie jest to konieczne, w celu zapewnienia
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia osób naraĪonych.
2. ĝrodki sygnalizacji lub tablice, o których mowa w ust. 1, powinny byü zaprojektowane i
wykonane w sposób zapewniający ich dobrą widocznoĞü i nieĞcieralnoĞü.
3. Maszyna, którą jeĨdzi kierowca, powinna byü wyposaĪona w:
1) ostrzegawczą sygnalizacjĊ akustyczną w celu ostrzegania osób naraĪonych;
2) system sygnaáów Ğwietlnych - takich jak Ğwiatáa hamowania, Ğwiatáa cofania i obracające siĊ
lampy sygnalizacyjne, odpowiedni do przewidzianych warunków eksploatacji; wymaganie to nie
dotyczy maszyn przeznaczonych wyáącznie do uĪytkowania pod ziemią i niezasilanych energią
elektryczną.
§ 82. 1. Maszyna zdalnie sterowana, która w normalnych warunkach uĪytkowania stwarza
zagroĪenie uderzeniem lub zgnieceniem osób naraĪonych, powinna byü wyposaĪona w odpowiednie
Ğrodki bezpieczeĔstwa w celu zasygnalizowania swoich ruchów lub teĪ Ğrodki chroniące osoby
naraĪone przed tego rodzaju zagroĪeniami.
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2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje siĊ równieĪ do maszyn, które podczas
eksploatacji wykonują powtarzalne ruchy w przód i w tyá wzdáuĪ jednej osi, w sytuacji gdy tyá maszyn
nie jest bezpoĞrednio widoczny dla kierowcy lub operatora.
3. Maszyna powinna byü zaprojektowana w sposób uniemoĪliwiający przypadkowe wyáączenie
wszystkich urządzeĔ sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. W przypadkach koniecznych ze wzglĊdu na
bezpieczeĔstwo, w urządzeniach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych naleĪy przewidzieü Ğrodki
sprawdzenia ich stanu technicznego, a uszkodzenia powinny byü sygnalizowane operatorowi.
4. JeĪeli ruch maszyny albo jej narzĊdzi stanowi szczególne zagroĪenie, na maszynie naleĪy
umieĞciü znaki ostrzegające przed zbliĪaniem siĊ do pracującej maszyny.
5. Znaki ostrzegające, o których mowa w ust. 4, powinny byü czytelne z wystarczającej
odlegáoĞci, zapewniającej bezpieczeĔstwo osobom przebywającym w pobliĪu maszyny.
§ 83. 1. W oznakowaniu maszyny przemieszczającej siĊ oprócz informacji, o którym mowa w §
48 ust. 1, naleĪy zamieĞciü:
1) moc nominalną, wyraĪoną w kW;
2) masĊ maszyny, podaną w kilogramach;
3) jeĪeli ma zastosowanie:
a) maksymalną siáĊ uciągu na haku sprzĊgającym, wyraĪoną w N, przewidzianą przez
producenta,
b) maksymalne obciąĪenie pionowe haka sprzĊgającego, wyraĪone w N, przewidziane przez
producenta.
2. Instrukcja obsáugi, o której mowa w § 50 ust. 1, powinna zawieraü dodatkowo:
1) w odniesieniu do drgaĔ wytwarzanych przez maszynĊ, wartoĞü zmierzoną lub obliczoną na
podstawie pomiarów identycznych maszyn:
a) waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia drgaĔ dziaáających na koĔczyny górne operatora,
jeĪeli wartoĞü ta przekracza 2,5 m/s2 - jeĪeli wartoĞü ta nie przekracza 2,5 m/s2, naleĪy
zamieĞciü tĊ informacjĊ w instrukcji,
b) waĪoną wartoĞü skuteczną przyspieszenia drgaĔ dziaáających na ciaáo operatora - stopy i
poĞladki, jeĪeli wartoĞü ta przekracza 0,5 m/s2 - jeĪeli wartoĞü ta nie przekracza 0,5 m/s2,
naleĪy zamieĞciü tĊ informacjĊ w instrukcji;
2) dostarczone przez producenta informacje o warunkach pracy maszyny podczas pomiarów, o
których mowa w pkt 1, i stosowanych metodach pomiaru. JeĪeli nie są stosowane normy
zharmonizowane, drgania naleĪy mierzyü, stosując metodĊ najbardziej odpowiednią dla danej
maszyny.
3. W przypadku gdy maszyna ma kilka zastosowaĔ w zaleĪnoĞci od uĪytego wyposaĪenia,
producent maszyny podstawowej, do której doáącza siĊ wyposaĪenie wymienne, oraz producent
wyposaĪenia wymiennego powinni dostarczyü odpowiednie informacje pozwalające na bezpieczne
zamontowanie i stosowanie wyposaĪenia wymiennego.
Rozdziaá 5
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, zapobiegające
szczególnym zagroĪeniom związanym z podnoszeniem
§ 84. 1. Maszyna stwarzająca zagroĪenie związane z podnoszeniem, zwáaszcza zagroĪenie
spadniĊciem lub kolizją áadunku albo zagroĪenie przechyáem podczas podnoszenia áadunku, powinna
byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby speániaáa wymagania okreĞlone w niniejszym
rozdziale.
2. Ryzyko związane z podnoszeniem istnieje zwáaszcza w przypadku maszyn przeznaczonych do
przemieszczania pojedynczych áadunków, w związku ze zmianą poziomu.
§ 85. 1. Maszyna powinna byü projektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymywaáa
statecznoĞü, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w § 24, podczas pracy i w trakcie postoju, a takĪe
podczas wszystkich etapów transportu, montaĪu i demontaĪu oraz moĪliwych do przewidzenia awarii
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elementów skáadowych, jak równieĪ podczas wykonywania prób, zgodnie z instrukcją, o której mowa
w § 50 ust. 1.
2. W celu speánienia wymagaĔ, o których mowa w ust. 1, producent lub jego upowaĪniony
przedstawiciel powinien stosowaü wáaĞciwe metody sprawdzania. Dla samobieĪnych wózków
jezdniowych podnoĞnikowych, o wysokoĞci podnoszenia przekraczającej 1,80 m, producent lub jego
upowaĪniony przedstawiciel dla kaĪdego typu wózka przeprowadza albo zleca przeprowadzenie
badania statecznoĞci na pochylni lub badania równowaĪnego.
§ 86. 1. Maszyna poruszająca siĊ po prowadnicy lub torze powinna byü wyposaĪona w
urządzenia zabezpieczające ją przed wypadniĊciem z prowadnic lub z toru.
2. JeĪeli pomimo stosowania urządzeĔ, o których mowa w ust. 1, maszyna wykoleja siĊ lub
szyna albo czĊĞci jezdne maszyny ulegają uszkodzeniu, naleĪy zastosowaü takie urządzenia, które
zapobiegają spadkowi sprzĊtu, czĊĞci skáadowej maszyny albo áadunku lub teĪ wywróceniu siĊ
maszyny.
§ 87. 1. Maszyna, zawiesia i elementy, które moĪna demontowaü, powinny wytrzymywaü
naprĊĪenia, którym mają byü poddane, zarówno podczas uĪytkowania, jak teĪ podczas postoju,
instalowania oraz w warunkach uĪytkowania i wszystkich konfiguracjach okreĞlonych przez
producenta, przy uwzglĊdnieniu, tam gdzie jest to konieczne, warunków atmosferycznych oraz siá
wywoáywanych przez osoby.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny byü równieĪ speánione podczas transportu,
montaĪu i demontaĪu maszyny.
3. Maszyna i zawiesia powinny byü zaprojektowane i wykonane w:
1) sposób zapobiegający awariom spowodowanym zmĊczeniem materiaáu lub zuĪyciem czĊĞci,
biorąc pod uwagĊ ich uĪytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
2) taki sposób, aby mogáy wytrzymaü przeciąĪenie podczas prób statycznych, nie wykazując
trwaáych odksztaáceĔ lub innych uszkodzeĔ.
4. Stosowane materiaáy powinny byü dobrane, stosownie do Ğrodowiska pracy maszyny
przewidywanego przez producenta, ze szczególnym uwzglĊdnieniem korozji, Ğcierania, udarów,
kruchoĞci na zimno i starzenia.
5. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeĔstwa, w obliczeniach wytrzymaáoĞciowych
maszyny naleĪy uwzglĊdniaü wartoĞci wspóáczynnika przeciąĪenia dla prób statycznych.
6. Dla wspóáczynnika, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje siĊ zazwyczaj nastĊpujące wartoĞci
dla:
1) rĊcznie obsáugiwanych maszyn i zawiesi - 1,5;
2) innych maszyn - 1,25.
§ 88. 1. Maszyna powinna byü tak zaprojektowana i wykonana, aby mogáa byü poddana, bez
uszkodzenia, próbom dynamicznym pod obciąĪeniem równym udĨwigowi pomnoĪonemu przez
wspóáczynnik przeciąĪenia dla prób dynamicznych. Wspóáczynnik ten dobiera siĊ w celu zapewnienia
wáaĞciwego poziomu bezpieczeĔstwa, a jego wartoĞü przyjmuje siĊ zazwyczaj jako 1,1.
2. Próby dynamiczne, o których mowa w ust. 1, powinny byü przeprowadzone na maszynach
przygotowanych do uĪytkowania w normalnych warunkach. Próby te przeprowadza siĊ przy
prĊdkoĞciach nominalnych ustalonych przez producenta.
3. JeĪeli obwód sterowania maszyny pozwala na kilka jednoczesnych ruchów - takich jak: obrót i
przemieszczanie áadunku, próby dynamiczne powinny byü przeprowadzone w najmniej sprzyjających
warunkach, zwykle przy kojarzeniu odpowiednich ruchów.
§ 89. 1. KrąĪki, bĊbny i koáa powinny mieü ĞrednicĊ odpowiednią do wymiarów liny lub
áaĔcucha, z którymi wspóápracują.
2. BĊbny i koáa, o których mowa w ust. 1, powinny byü zaprojektowane, wykonane i
zainstalowane w taki sposób, aby wspóápracujące z nimi liny lub áaĔcuchy mogáy siĊ na nie nawijaü
nie spadając.
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3. Liny uĪywane bezpoĞrednio do podnoszenia lub podtrzymywania áadunków nie powinny mieü
zapleceĔ, poza koĔcówkami. Zaplecenia moĪna dopuĞciü jedynie w przypadku instalacji
zaprojektowanych do regularnej adaptacji, w zaleĪnoĞci od potrzeb. Caáe liny i koĔcówki powinny
mieü wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dobrany tak, aby zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa.
WartoĞü tego wspóáczynnika przyjmuje siĊ zazwyczaj jako 5.
4. àaĔcuchy do podnoszenia áadunku powinny mieü wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dobrany tak,
aby zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa - wartoĞü tego wspóáczynnika przyjmuje siĊ
zazwyczaj jako 4.
5. Aby zweryfikowaü dobór odpowiedniego wspóáczynnika, o którym mowa w ust. 3 i 4,
producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien, dla kaĪdego typu áaĔcucha i liny
zastosowanej bezpoĞrednio do podnoszenia áadunku, jak równieĪ dla koĔcówek lin, przeprowadziü
odpowiednie badania lub zleciü ich przeprowadzenie.
§ 90. 1. Wymiary zawiesia powinny byü dobrane z naleĪytym uwzglĊdnieniem procesów
zmĊczenia i starzenia materiaáu w okreĞlonej liczbie cykli roboczych, odpowiadającej oczekiwanemu
okresowi eksploatacji, okreĞlonemu w warunkach pracy dla danego zastosowania, przy czym:
1) wspóáczynnik bezpieczeĔstwa lin stalowych z koĔcówkami powinien byü dobrany tak, aby
zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü wspóáczynnika wynosi zazwyczaj 5;
poáączenia splatane lub pĊtle mogą wystąpiü wyáącznie w koĔcówkach lin;
2) jeĪeli uĪywa siĊ áaĔcuchów o ogniwach spawanych lub zgrzewanych, powinny byü to áaĔcuchy o
ogniwach krótkich; wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dla tych áaĔcuchów dobiera siĊ tak, aby
zapewniü odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü wspóáczynnika przyjmuje siĊ zazwyczaj
jako 4;
3) wspóáczynnik bezpieczeĔstwa dla wáókiennych lin lub zawiesi zaleĪy od ich materiaáu, metody
wykonania, wymiarów i zastosowania; wspóáczynnik ten dobiera siĊ tak, aby zapewniü
odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü wspóáczynnika przyjmuje siĊ zazwyczaj jako 7,
pod warunkiem Īe uĪyte materiaáy są wysokiej jakoĞci, a metoda produkcji jest odpowiednia do
zamierzonego stosowania;
4) jeĪeli materiaáy, o których mowa w pkt 3, nie są wysokiej jakoĞci i metoda produkcji nie jest
odpowiednia, wartoĞü wspóáczynnika wymienionego w pkt 3 jest zwiĊkszana, aby zapewniü
równowaĪny poziom bezpieczeĔstwa;
5) wszystkie elementy metalowe stanowiące czĊĞü zawiesi ciĊgnowych lub stosowane wraz z
zawiesiami ciĊgnowymi powinny mieü wspóáczynnik bezpieczeĔstwa tak dobrany, aby zapewniü
odpowiedni poziom bezpieczeĔstwa; wartoĞü wspóáczynnika przyjmuje siĊ zazwyczaj jako 4;
6) maksymalny udĨwig zawiesia wielociĊgnowego jest okreĞlany na podstawie wspóáczynnika
bezpieczeĔstwa najsáabszego ciĊgna oraz liczby ciĊgien i wspóáczynnika zmniejszającego, który
zaleĪy od ukáadu zawiesia ciĊgnowego.
2. Wáókienne liny i zawiesia ciĊgnowe nie powinny mieü wĊzáów, poáączeĔ i zaplotów poza
koĔcówkami. Wyjątek stanowią zawiesia ciĊgnowe tworzące zamkniĊtą pĊtlĊ bez koĔca.
3. W celu zweryfikowania doboru wáaĞciwego wspóáczynnika bezpieczeĔstwa producent lub
jego upowaĪniony przedstawiciel powinien dla kaĪdego typu elementów, o których mowa w ust. 1 pkt
1-5 i ust. 2, przeprowadziü odpowiednie badania lub zleciü ich przeprowadzenie.
§ 91. 1. Urządzenia sterujące ruchami powinny dziaáaü w taki sposób, aby maszyny, na których
są one zainstalowane, byáy bezpieczne.
2. Maszyna powinna byü tak zaprojektowana lub wyposaĪona w odpowiednie urządzenia, aby
amplituda ruchu elementów maszyny nie przekraczaáa okreĞlonych granic. W odpowiednich
przypadkach zadziaáanie takiego urządzenia powinno byü poprzedzone ostrzeĪeniem.
3. W przypadku gdy moĪna manewrowaü jednoczeĞnie w tym samym miejscu kilkoma
maszynami stacjonarnymi lub na szynach, co moĪe stwarzaü ryzyko kolizji, maszyny takie naleĪy
projektowaü i wykonywaü w sposób umoĪliwiający zabudowanie ukáadów zapobiegających takiemu
zagroĪeniu.
4. Mechanizmy maszyny powinny byü zaprojektowane i wykonane tak, aby áadunki nie mogáy
przesuwaü siĊ w sposób stwarzający niebezpieczeĔstwo lub nieoczekiwanie spadaü, nawet w
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przypadku czĊĞciowego albo caákowitego zaniku zasilania energią lub kiedy operator przestaje
kierowaü maszyną.
5. W normalnych warunkach pracy maszyny nie powinno byü moĪliwe, aby áadunek byá
opuszczany wyáącznie za pomocą hamulca ciernego, z wyjątkiem tych maszyn, których funkcja
wymaga takiego sposobu dziaáania.
6. Urządzenia chwytające powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby uniknąü
przypadkowego opuszczenia áadunku.
§ 92. 1. Stanowisko kierowcy maszyny powinno byü usytuowane w sposób zapewniający
moĪliwie jak najszerszy widok trajektorii poruszających siĊ czĊĞci, w celu unikniĊcia kolizji z
osobami i sprzĊtem lub innymi maszynami, które mogą pracowaü jednoczeĞnie i stwarzaü potencjalne
zagroĪenie.
2. Maszyna stacjonarna o áadunku prowadzonym powinna byü tak zaprojektowana i wykonana,
aby zapobiec uderzeniu áadunkiem lub przeciwwagą osoby naraĪone.
§ 93. Maszyna, która wymaga ochrony przed skutkami wyáadowaĔ atmosferycznych, podczas jej
uĪytkowania powinna byü wyposaĪona w ukáad odprowadzający powstaáe áadunki do ziemi.
§ 94. Przepisy § 62 i 63 stosuje siĊ do maszyn z napĊdem innym niĪ rĊczny
nieprzemieszczających siĊ, które stwarzają zagroĪenie związane z podnoszeniem.
§ 95. 1. Elementy sterujące ruchem maszyny z napĊdem innym niĪ rĊczny lub osprzĊtu takiej
maszyny powinny powracaü do swojego poáoĪenia neutralnego, jeĪeli tylko zostaną zwolnione przez
operatora.
2. W przypadku wykonywania niepeánych lub caákowitych ruchów, przy których nie wystĊpuje
ryzyko kolizji áadunku lub maszyny, urządzenia, o których mowa w ust. 1, mogą byü zastąpione
elementami sterowniczymi umoĪliwiającymi automatyczne zatrzymanie na uprzednio wybranych
poziomach, bez staáego oddziaáywania na element sterowniczy podtrzymywany.
§ 96. Maszyna z napĊdem innym niĪ rĊczny o maksymalnym udĨwigu nie mniejszym niĪ 1.000
kg lub o momencie wywracającym nie mniejszym niĪ 40.000 Nm powinna byü wyposaĪona w
urządzenia ostrzegające kierowcĊ i zapobiegające niebezpiecznym ruchom áadunku, w przypadku:
1) przeciąĪenia maszyny spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnego udĨwigu lub
2) przeciąĪenia maszyny spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnego momentu, na skutek
obciąĪenia;
3) przekroczenia momentu mogącego doprowadziü do wywrócenia w wyniku podnoszenia áadunku.
§ 97. W instalacjach transportu linowego - liny noĞne, liny napĊdowe i liny noĞno-napĊdowe
powinny byü podtrzymywane przez obciąĪnik lub przez urządzenie umoĪliwiające nieprzerwaną
kontrolĊ naciągu.
§ 98. 1. Maszyny z napĊdem innym niĪ rĊczny o áadunku prowadzonym i maszyna, której
podstawy áadunkowe przemieszczają siĊ wzdáuĪ ĞciĞle okreĞlonych torów, powinny byü wyposaĪone
w urządzenia zapobiegające wszelkim zagroĪeniom osób naraĪonych.
2. Maszyna z napĊdem innym niĪ rĊczny obsáugująca okreĞlone poziomy, z których operator
moĪe dostaü siĊ do podstawy áadunkowej, aby uáoĪyü lub zabezpieczyü áadunek, powinna byü
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapobiec niekontrolowanym ruchom podstawy
áadunkowej, zwáaszcza podczas zaáadunku i rozáadunku maszyny.
§ 99. 1. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel, w stosunku do maszyny, która jest
wprowadzana do obrotu lub po raz pierwszy oddawana do uĪytku, powinien, przez podjĊcie
odpowiednich Ğrodków bezpieczeĔstwa lub zlecenie ich podjĊcia zapewniü, Īe zawiesia i maszyny w
stanie gotowym do uĪytku, zarówno obsáugiwane rĊcznie, jak i napĊdzane, mogą speániaü swoje
funkcje w sposób bezpieczny.
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2. ĝrodki, o których mowa w ust. 1, powinny uwzglĊdniaü statyczne i dynamiczne wáaĞciwoĞci
maszyny.
3. JeĪeli maszyna nie moĪe byü zmontowana w zakáadzie producenta lub jego upowaĪnionego
przedstawiciela, naleĪy zastosowaü odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa w miejscu jej uĪytkowania. W
pozostaáych przypadkach Ğrodki bezpieczeĔstwa mogą byü zastosowane bądĨ u producenta, bądĨ w
miejscu uĪytkowania maszyny.
§ 100. 1. KaĪdy odcinek áaĔcucha, liny lub pasa niebĊdący czĊĞcią zespoáu powinien byü
oznakowany w sposób umoĪliwiający jego identyfikacjĊ. JeĪeli nie jest to moĪliwe, powinien mieü
zamocowaną na staáe tabliczkĊ lub pierĞcieĔ z podaną nazwą i adresem producenta lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela oraz oznaczenia identyfikacyjne odpowiedniego Ğwiadectwa.
2. ĝwiadectwo, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraü informacje okreĞlone w normach
zharmonizowanych lub, jeĪeli takie normy nie istnieją, powinno zawieraü co najmniej:
1) nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
2) opis áaĔcucha lub liny, zawierający:
a) wymiary nominalne,
b) rodzaj konstrukcji,
c) materiaáy uĪyte do wykonania oraz wszelkie specjalne procesy obróbki metalurgicznej, jakim
materiaáy te zostaáy poddane;
3) powoáanie na normy, na podstawie których przeprowadzono badania, jeĪeli zostaáy one
przeprowadzone;
4) informacje o maksymalnym obciąĪeniu eksploatacyjnym áaĔcucha lub liny - w stosunku do
róĪnych zastosowaĔ moĪe byü podany szereg odpowiednich wartoĞci.
§ 101. 1. Oprócz oznakowania CE, zawiesie powinno byü oznakowane znakiem
identyfikacyjnym producenta, zawieraü informacje dotyczące udĨwigu oraz oznaczenia materiaáu - w
szczególnoĞci wedáug klasyfikacji miĊdzynarodowej, w przypadku gdy informacja taka jest potrzebna
w celu osiągniĊcia porównywalnoĞci wymiarowej.
2. W przypadku zawiesia wyposaĪonego w czĊĞci skáadowe - takie jak: liny lub linki, na których
jest niemoĪliwe umieszczenie oznakowania, informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byü
podane na tabliczce lub w inny sposób i trwale przymocowane do zawiesia.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny byü czytelne i umieszczone w taki sposób, aby
nie mogáy ulec zniszczeniu wskutek uĪywania zawiesia, Ğcierania ani teĪ obniĪyü jego wytrzymaáoĞci.
§ 102. 1. Na maszynie, oprócz danych, o których mowa w § 48 i 49, powinny byü podane, w
sposób czytelny i nieusuwalny, dane dotyczące udĨwigu nominalnego:
1) wyraĪone w formie niezakodowanej i umieszczone w widocznym miejscu, w przypadku
urządzeĔ, dla których przewidziano tylko jedną dopuszczalną wartoĞü udĨwigu;
2) jeĪeli udĨwig nominalny zaleĪy od ukáadu maszyny, kaĪde stanowisko kierowcy powinno byü
zaopatrzone w tablicĊ udĨwigu okreĞlającą nominalny udĨwig dla kaĪdego ukáadu maszyny wskazane jest stosowanie formy wykresu lub tabeli.
2. Maszyna zaopatrzona w podstawĊ áadunkową, umoĪliwiającą dostĊp osobom i stwarzającą
zagroĪenie spadniĊciem, powinna byü wyposaĪona w czytelne i nieusuwalne ostrzeĪenia zabraniające
podnoszenia osób. OstrzeĪenia te powinny byü widoczne z kaĪdego miejsca, z którego moĪliwy jest
dostĊp.
§ 103. KaĪde zawiesie lub partia zawiesi wprowadzana do obrotu powinny byü zaopatrzone w
instrukcjĊ obsáugi zawierającą co najmniej informacje dotyczące:
1) normalnych warunków ich uĪytkowania;
2) zasad obsáugi, montaĪu i konserwacji;
3) ograniczeĔ w stosowaniu, zwáaszcza w przypadku urządzeĔ chwytających, które nie speániają
wymagaĔ okreĞlonych w § 91 ust. 6.
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§ 104. Instrukcja obsáugi maszyny stwarzającej zagroĪenie związane z podnoszeniem, oprócz
informacji, o których mowa w § 50 ust. 1, powinna zawieraü:
1) charakterystykĊ techniczną maszyny, a zwáaszcza:
a) tablicĊ udĨwigu, o której mowa w § 102 ust. 1 pkt 2, jeĪeli jest ona stosowana,
b) reakcje na podporach lub zakotwiczeniach oraz charakterystykĊ torów,
c) okreĞlenie obciąĪenia balastowego, jeĪeli jest zastosowane, i sposób jego mocowania;
2) zawartoĞü dziennika eksploatacji, jeĪeli nie jest dostarczony wraz z maszyną;
3) wskazówki dotyczące uĪytkowania maszyny, zwáaszcza w przypadkach, w których operator
maszyny nie moĪe bezpoĞrednio widzieü podnoszonego áadunku;
4) niezbĊdne zalecenia dotyczące przeprowadzenia prób przed pierwszym oddaniem maszyny do
uĪytkowania, w przypadku gdy nie jest ona montowana w zakáadzie producenta w postaci, w
jakiej bĊdzie uĪytkowana.
Rozdziaá 6
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, dotyczące maszyn
przeznaczonych do pracy pod ziemią
§ 105. Maszyna przeznaczona do prac pod ziemią powinna byü zaprojektowana i wykonana
zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w niniejszym rozdziale.
§ 106. 1. Obudowy zmechanizowane kroczące powinny byü zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby poruszając siĊ utrzymywaáy okreĞlony kierunek ruchu i nie ulegaáy poĞlizgowi przed
obciąĪeniem, podczas obciąĪenia ani po usuniĊciu obciąĪenia.
2. Obudowy zmechanizowane, o których mowa w ust. 1, powinny byü zaopatrzone w
zakotwiczenia páyt górnych i poszczególnych stojaków hydraulicznych oraz pozwalaü na swobodne
poruszanie siĊ osób naraĪonych.
§ 107. Przepisu § 12 ust. 3 w zakresie oĞwietlenia nie stosuje siĊ do maszyn przeznaczonych do
pracy pod ziemią.
§ 108. 1. Elementy sterujące przyspieszeniem i hamowaniem maszyn poruszających siĊ po
szynach powinny byü obsáugiwane rĊcznie. Urządzenie czuwakowe moĪe byü obsáugiwane nogą.
2. Urządzenia sterujące zmechanizowaną obudową kroczącą powinny byü zaprojektowane i
zainstalowane w taki sposób, aby podczas przemieszczania siĊ obudowy operator znajdowaá siĊ pod
osáoną nieruchomego segmentu obudowy.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny byü zabezpieczone przed ich przypadkowym
zwolnieniem.
§ 109. Maszyna samobieĪna poruszająca siĊ po szynach, przeznaczona do pracy pod ziemią,
powinna byü wyposaĪona w urządzenia czuwakowe dziaáające na obwód sterujący ruchem maszyny.
§ 110. 1. Przepis § 79 stosuje siĊ do maszyn posiadających czĊĞci palne.
2. System hamulcowy maszyny przeznaczonej do wykonywania prac pod ziemią powinien byü
tak zaprojektowany i wykonany, aby nie powodowaá iskrzenia i nie wywoáywaá poĪarów.
3. Maszyna przeznaczona do wykonywania prac pod ziemią zaopatrzona w silniki cieplne
powinna byü wyposaĪona w silniki spalinowe na paliwo o niskiej prĊĪnoĞci pary, w których nie jest
moĪliwe wytworzenie siĊ iskier pochodzenia elektrycznego.
4. Gazy wylotowe z silników spalinowych maszyn przeznaczonych do wykonywania prac pod
ziemią nie mogą byü odprowadzane w górĊ.
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Rozdziaá 7
Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, dotyczące
szczególnych zagroĪeĔ wynikających z podnoszenia i przenoszenia osób
§ 111. Maszyna powodująca zagroĪenia wynikające z podnoszenia i przenoszenia osób powinna
byü zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w niniejszym rozdziale.
§ 112. 1. WartoĞci wspóáczynników bezpieczeĔstwa, o których mowa w § 89 ust. 3 i 4 oraz w §
90 ust. 1, są nieodpowiednie dla maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób. W
stosunku do maszyn przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób wspóáczynniki te naleĪy
podwoiü.
2. Podáoga Ğrodka przenoszenia powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby
zapewniü wytrzymaáoĞü i przestrzeĔ odpowiadające maksymalnej liczbie osób i udĨwigowi
okreĞlonym przez producenta.
3. Wymagania okreĞlone w § 96 stosuje siĊ do maszyn z napĊdem innym niĪ rĊczny,
przeznaczonych do podnoszenia i przenoszenia osób, bez wzglĊdu na wielkoĞü udĨwigu.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siĊ do maszyn, w stosunku do których producent moĪe wykazaü, Īe
nie istnieje ryzyko przeciąĪenia lub wywrócenia siĊ.
§ 113. 1. ĝrodek przenoszenia powinien byü tak zaprojektowany i wykonany, aby osoby
znajdujące siĊ w nim miaáy moĪliwoĞü sterowania ruchem w górĊ lub w dóá oraz poruszania Ğrodkiem
przenoszenia w kierunku poziomym w stosunku do maszyny.
2. W czasie dziaáania maszyny urządzenia sterujące, o których mowa w ust. 1, powinny byü
nadrzĊdne w stosunku do wszystkich innych urządzeĔ sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem
wyáącznika awaryjnego.
3. Urządzenia sterujące tymi samymi ruchami powinny wymagaü ciągáego oddziaáywania na nie,
z wyjątkiem maszyn obsáugujących okreĞlone poziomy.
4. Przepisy ust. 1-2 stosuje siĊ, jeĪeli wymagania bezpieczeĔstwa nie przewidują innych
rozwiązaĔ.
§ 114. 1. JeĪeli maszyna przeznaczona do podnoszenia i przenoszenia osób bĊdzie
przemieszczana na inne miejsce w czasie, gdy Ğrodek przenoszenia jest w pozycji innej niĪ
spoczynkowa, powinna byü ona zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby osoba lub osoby
znajdujące siĊ w tym Ğrodku miaáy moĪliwoĞü zapobiegania zagroĪeniom wywoáanym ruchem
maszyny.
2. Maszyna przeznaczona do podnoszenia i przenoszenia osób powinna byü zaprojektowana,
wykonana i wyposaĪona w taki sposób, aby nadmierna prĊdkoĞü Ğrodka przenoszenia nie powodowaáa
zagroĪenia.
3. JeĪeli Ğrodki, o których mowa w § 41 ust. 2, nie są wystarczające, Ğrodki przenoszenia
powinny byü wyposaĪone w odpowiednią liczbĊ punktów zaczepienia, wystarczającą do zamocowania
Ğrodków ochrony indywidualnej zapobiegających wypadniĊciu osób mogących korzystaü ze Ğrodka
przenoszenia.
4. Klapy w podáodze lub suficie oraz wszystkie drzwi powinny otwieraü siĊ w kierunku
uniemoĪliwiającym - w razie nagáego ich otwarcia - wypadniĊcie osób.
§ 115. 1. Maszyna podnosząca i przenosząca powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki
sposób, aby nie byáo moĪliwe przechylenie siĊ podáogi Ğrodka przenoszenia w stopniu groĪącym
wypadniĊciem przewoĪonych osób, równieĪ w trakcie ruchu urządzenia.
2. Podáoga Ğrodka przenoszenia powinna byü pokryta materiaáem przeciwpoĞlizgowym.
3. Maszyna podnosząca i przenosząca osoby powinna byü zaprojektowana i wykonana w taki
sposób, aby nie byá moĪliwy spadek bądĨ wywrócenie siĊ Ğrodka przenoszenia.
4. Przyspieszenie i hamowanie Ğrodka przenoszenia lub pojazdu transportowego, zarówno
sterowane przez operatora, jak i wywoáane dziaáaniem urządzenia zabezpieczającego, w warunkach
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maksymalnego obciąĪenia i prĊdkoĞci okreĞlonych przez producenta, nie powinny naraĪaü
przewoĪonych osób na niebezpieczeĔstwo.
5. W przypadku koniecznoĞci zapewnienia bezpieczeĔstwa, na Ğrodku przenoszenia naleĪy
umieĞciü odpowiednie informacje.
Rozdziaá 8
Procedury oceny zgodnoĞci
§ 116. 1. Wykonywanie czynnoĞci związanych z deklarowaniem zgodnoĞci WE jest procedurą,
przez którą producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel stwierdza, Īe maszyna wprowadzona do
obrotu speánia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia, które jej dotyczą.
2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien sporządziü dla kaĪdej
wyprodukowanej maszyny odpowiednią deklaracjĊ zgodnoĞci WE, w celu potwierdzenia zgodnoĞci
maszyny z wymogami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
3. JeĪeli maszyna nie jest wymieniona w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia, przed
sporządzeniem deklaracji zgodnoĞci WE producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien
sporządziü dokumentacjĊ techniczno-konstrukcyjną, o której mowa w ust. 4, oraz zagwarantowaü, Īe
bĊdzie ona dostĊpna w jego siedzibie do celów kontrolnych.
4. Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna zawiera:
1) rysunek zestawieniowy maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania;
2) rysunki szczegóáowe wraz z doáączonymi obliczeniami i wynikami badaĔ, niezbĊdne w celu
sprawdzenia zgodnoĞci maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeĔstwa i
ochrony zdrowia;
3) wykaz zasadniczych wymagaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu oraz norm i specyfikacji
technicznych, zastosowanych podczas projektowania maszyny;
4) opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagroĪeĔ stwarzanych przez maszynĊ;
5) sprawozdania techniczne zawierające wyniki wszystkich badaĔ przeprowadzonych zgodnie z
wyborem producenta przez samego producenta albo jednostkĊ kompetentną lub kompetentne
laboratorium, jeĪeli producent deklaruje zgodnoĞü maszyny i elementu bezpieczeĔstwa z normą
zharmonizowaną, w której zawarto takie wymagania.
5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, moĪe zawieraü takĪe inne raporty techniczne lub
certyfikaty przekazane przez kompetentne jednostki lub laboratoria.
6. Przyjmuje siĊ, Īe laboratorium, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 i ust. 5, jest kompetentne, jeĞli
speánia wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych.
7. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 4, naleĪy doáączyü egzemplarz instrukcji, o której
mowa w § 50 ust. 1.
8. W przypadku produkcji seryjnej maszyny do dokumentacji, o której mowa w ust. 4, producent
doáącza opis czynnoĞci podjĊtych w celu zapewnienia, Īe maszyna pozostaje zgodna z wymaganiami
okreĞlonymi w rozporządzeniu.
9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, powinna byü sporządzona w jĊzyku polskim oraz o ile
ma to zastosowanie takĪe w jednym z jĊzyków paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej.
§ 117. Producent powinien przeprowadziü odpowiednie badania i próby elementów skáadowych
osprzĊtu lub gotowych maszyn, do których stosuje siĊ procedurĊ, o której mowa w § 116 ust. 1, aby
stwierdziü, Īe ich konstrukcja albo wykonanie zezwalają na bezpieczny montaĪ i oddanie maszyny do
eksploatacji.
§ 118. 1. NieprzedáoĪenie dokumentacji, o której mowa w § 116 ust. 4, na Īądanie wáaĞciwych
organów moĪe stanowiü podstawĊ do uznania, Īe maszyna, wprowadzona do obrotu, jest niezgodna z
wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
2. Nie jest wymagane, aby dokumentacja, o której mowa w § 116 ust. 4, materialnie istniaáa, ale
powinno byü moĪliwe jej utworzenie i udostĊpnienie w czasie odpowiednim do stopnia jej znaczenia.
Nie są wymagane szczegóáowe rysunki i informacje o podzespoáach uĪytych do produkcji maszyny, o
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ile takie informacje nie są niezbĊdne przy weryfikacji ich zgodnoĞci z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeĔstwa.
3. Dokumentacja, o której mowa w § 116 ust. 4, powinna byü przechowywana i udostĊpniana do
wglądu organów sprawujących nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu co najmniej przez 10
lat od daty produkcji maszyny albo w przypadku produkcji seryjnej maszyny od daty produkcji jej
ostatniego egzemplarza.
§ 119. 1. Deklaracja zgodnoĞci WE, o której mowa w § 116 ust. 2, powinna zawieraü:
nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
opis maszyny - nazwĊ firmową, typ, numer fabryczny - jeĪeli maszyna ma taki numer;
wyszczególnienie aktów prawnych, których wymagania speánia maszyna;
jeĪeli ma to zastosowanie:
a) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej oraz numer certyfikatu badania typu WE, o którym
mowa w § 122 ust. 2, wydanego przez tĊ jednostkĊ,
b) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, do której przesáano dokumentacjĊ, o której mowa w §
120 ust. 2 pkt 2 lit. a,
c) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, która dokonaáa weryfikacji maszyny, o której mowa w
§ 120 ust. 2 pkt 2 lit. b,
d) wyszczególnienie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informacjĊ o zastosowanych krajowych normach i specyfikacjach technicznych innych niĪ
normy zharmonizowane;
5) imiĊ i nazwisko osoby upowaĪnionej do skáadania podpisu w imieniu producenta lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela.
2. Deklaracja zgodnoĞci WE, o której mowa w § 116 ust. 2, dotycząca elementów
bezpieczeĔstwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie, powinna zawieraü nastĊpujące informacje:
1) nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
2) opis elementu bezpieczeĔstwa - nazwĊ firmową, typ, numer fabryczny, jeĪeli element
bezpieczeĔstwa numer taki posiada;
3) funkcjĊ bezpieczeĔstwa peánioną przez element bezpieczeĔstwa, jeĪeli nie wynika ona z opisu
elementu;
4) jeĪeli ma to zastosowanie:
a) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej oraz numer certyfikatu badania typu WE, o którym
mowa w § 122 ust. 2, wydanego przez tĊ jednostkĊ,
b) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, do której przesáano dokumentacjĊ, o której mowa w §
120 ust. 2 pkt 2 lit. a,
c) nazwĊ i adres jednostki notyfikowanej, która dokonaáa weryfikacji, o której mowa w § 120
ust. 2 pkt 2 lit. b,
d) powoáanie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informacje o zastosowanych krajowych normach i specyfikacjach technicznych innych niĪ
normy zharmonizowane;
5) imiĊ i nazwisko osoby upowaĪnionej do skáadania podpisu w imieniu producenta lub jego
upowaĪnionego przedstawiciela.
3. Deklaracja zgodnoĞci WE, o której mowa w § 116 ust. 2, powinna byü sporządzona w jĊzyku
polskim oraz przetáumaczona na jeden z jĊzyków urzĊdowych obowiązujących w kraju, w którym
maszyna bĊdzie uĪytkowana.
1)
2)
3)
4)

§ 120. 1. Maszyny i elementy bezpieczeĔstwa, dla których jest wymagany udziaá jednostki
notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodnoĞci, okreĞla zaáącznik nr 2 do
rozporządzenia.
2. JeĪeli maszyna jest wymieniona w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia, producent lub jego
upowaĪniony przedstawiciel powinien przed wprowadzeniem maszyny do obrotu:
1) przedáoĪyü egzemplarz maszyny do przeprowadzenia badania typu WE, o którym mowa w § 122
ust. 1, jeĪeli nie deklaruje zgodnoĞci z normami zharmonizowanymi lub deklaruje czĊĞciową
zgodnoĞü z tymi normami albo normy takie nie istnieją;
2) jeĪeli maszyna jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi:
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a)

sporządziü dokumentacjĊ, o której mowa w § 122 ust. 3 pkt 3, i przekazaü ją jednostce
notyfikowanej, która niezwáocznie potwierdzi otrzymanie dokumentacji i bĊdzie ją
przechowywaáa, lub
b) przekazaü dokumentacjĊ, o której mowa w § 122 ust. 3 pkt 3, jednostce notyfikowanej, która
skontroluje, czy normy zharmonizowane zostaáy wáaĞciwie zastosowane, i wystawi certyfikat
odpowiednioĞci dla tej dokumentacji, lub
c) przedáoĪyü egzemplarz maszyny do badania typu WE.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - stosuje siĊ przepisy § 123 ust. 5 i 9.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - stosuje siĊ przepisy § 123 ust. 5-9.
5. JeĪeli maszyna nie jest wymieniona w zaáączniku nr 2 do rozporządzenia lub mają
zastosowanie przepisy ust. 2 pkt 2 lit. a lub b - deklaracja zgodnoĞci WE, o której mowa w § 116 ust.
2, powinna stwierdzaü zgodnoĞü maszyny z zasadniczymi wymaganiami.
6. W przypadku gdy mają zastosowanie przepisy ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a - deklaracja zgodnoĞci
WE, o której mowa w § 116 ust. 2, powinna stwierdzaü zgodnoĞü z egzemplarzem poddanym badaniu
typu WE.
7. Element bezpieczeĔstwa powinien byü poddany procedurze certyfikacyjnej, która ma
zastosowanie do maszyn, zgodnie z ust. 2-6. Podczas badania typu WE jednostka notyfikowana
powinna potwierdziü zdolnoĞü elementu bezpieczeĔstwa do speániania funkcji bezpieczeĔstwa,
zadeklarowanych przez producenta.
8. JeĪeli do urządzeĔ mają zastosowanie takĪe odrĊbne przepisy, które przewidują umieszczenie
oznakowania CE, oznakowanie moĪe byü umieszczone pod warunkiem, Īe maszyny speániają równieĪ
wymagania okreĞlone w tych przepisach (Dyrektywach Unii Europejskiej).
9. JeĪeli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 8, pozwala producentowi, w
okresie przejĞciowym okreĞlonym w tych przepisach, na wybór innych przepisów, oznakowanie CE
powinno wskazywaü zgodnoĞü tylko z tymi przepisami, które zastosowaá producent. W takim
przypadku producent powinien podaü szczegóáowe dane o zastosowanych przepisach w doáączanych
do maszyn dokumentach, ostrzeĪeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.
§ 121. 1. W przypadku gdy ani producent, ani jego upowaĪniony przedstawiciel nie speánią
wymagaĔ, o których mowa w § 116 i 120, osoba, która wprowadza maszynĊ i element bezpieczeĔstwa
do obrotu, powinna speániü te wymagania.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ do osoby, która dokonuje montaĪu maszyny lub jej czĊĞci albo
elementu bezpieczeĔstwa, pochodzących z róĪnych Ĩródeá, lub konstruującej maszynĊ albo element
bezpieczeĔstwa na swój wáasny uĪytek.
3. WymagaĔ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje siĊ do osób montujących do maszyny lub
ciągnika wymienne wyposaĪenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c - o ile czĊĞci te są wzajemnie
dostosowane, a kaĪdy z elementów skáadowych záoĪonej maszyny ma oznakowanie CE, o którym
mowa w § 48 ust. 1 pkt 2, i jest doáączona do niego deklaracja zgodnoĞci WE.
§ 122. 1. Badanie typu WE jest procedurą, przez którą jednostka notyfikowana upewnia siĊ i
poĞwiadcza, Īe przedáoĪony egzemplarz maszyny speánia wymagania, okreĞlone w rozporządzeniu,
dotyczące tej maszyny.
2. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel skáada w jednej jednostce notyfikowanej
wniosek o przeprowadzenie badania typu WE przykáadowego egzemplarza danej maszyny.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraü:
1) nazwĊ i adres producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela;
2) miejsce wyprodukowania maszyny;
3) dokumentacjĊ techniczną zawierającą co najmniej:
a) rysunek ogólny maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania,
b) rysunki szczegóáowe wraz z doáączonymi obliczeniami i wynikami badaĔ oraz inne
informacje niezbĊdne w celu sprawdzenia zgodnoĞci maszyny z zasadniczymi wymaganiami
w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,
c) opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagroĪeĔ stwarzanych przez maszynĊ,
d) wykaz zastosowanych norm,
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w przypadku produkcji seryjnej maszyny - opis czynnoĞci podjĊtych w celu zapewnienia, Īe
maszyna pozostanie zgodna z wymaganiami okreĞlonymi w rozporządzeniu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, naleĪy doáączyü egzemplarz maszyny reprezentatywny
dla planowanej produkcji lub informacje o miejscu jego udostĊpnienia, w celu przeprowadzenia
badaĔ, oraz instrukcjĊ, o której mowa w § 50 ust. 1.
5. W dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie jest wymagane zamieszczanie
szczegóáowych rysunków lub innych szczegóáowych informacji o podzespoáach uĪytych do produkcji
maszyny, o ile informacje te są zbĊdne przy weryfikacji zgodnoĞci maszyny z zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeĔstwa.
e)

§ 123. 1. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE, o którym mowa w § 122 ust.
1, w nastĊpujący sposób:
1) sprawdza dokumentacjĊ techniczno-konstrukcyjną w celu stwierdzenia, czy dokumentacja ta jest
wáaĞciwa, oraz bada dostarczoną lub udostĊpnioną maszynĊ;
2) podczas badania, o którym mowa w pkt 1:
a) upewnia siĊ, Īe maszyna zostaáa wyprodukowana zgodnie z dokumentacją technicznokonstrukcyjną i moĪe byü bezpiecznie uĪytkowana w przewidywanych dla tej maszyny
warunkach pracy,
b) sprawdza, czy normy zostaáy wáaĞciwie zastosowane,
c) przeprowadza odpowiednie badania i próby w celu sprawdzenia, czy maszyna speánia
odnoszące siĊ do niej zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia.
2. JeĪeli dany egzemplarz maszyny speánia odnoszące siĊ do niego zasadnicze wymagania
okreĞlone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana powinna sporządziü certyfikat badania typu WE
i przesáaü go producentowi lub jego upowaĪnionemu przedstawicielowi, o których mowa w § 122 ust.
2.
3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, powinien zawieraü wnioski z badaĔ oraz informacje
dotyczące jego wydania. Do certyfikatu naleĪy doáączyü opisy i rysunki niezbĊdne do identyfikacji
zatwierdzonego egzemplarza maszyny.
4. Jednostki notyfikowane mogą otrzymaü kopiĊ certyfikatu badania typu WE od jednostki, o
której mowa w ust. 1, oraz - na uzasadniony wniosek - dokumentacjĊ techniczno-konstrukcyjną i
sprawozdania z przeprowadzonych badaĔ i prób.
5. Producent lub jego upowaĪniony przedstawiciel powinien informowaü jednostkĊ
notyfikowaną nawet o niewielkich modyfikacjach, które zostaáy wprowadzone lub które planuje
wprowadziü do maszyny, której egzemplarz przebadano.
6. Jednostka notyfikowana powinna sprawdziü modyfikacje, o których mowa w ust. 5, i
poinformowaü producenta lub jego upowaĪnionego przedstawiciela, czy certyfikat badania typu WE
pozostaje waĪny.
7. Jednostka notyfikowana, która odmówi wydania certyfikatu badania typu WE, powinna
powiadomiü o tym pozostaáe jednostki notyfikowane.
8. JeĪeli jednostka notyfikowana wycofa certyfikat badania typu WE, powinna poinformowaü o
tym organ sprawujący nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu.
9. Dokumenty i korespondencje odnoszące siĊ do badania typu WE powinny byü sporządzone w
jĊzyku polskim; mogą byü teĪ sporządzone w jĊzyku akceptowanym przez jednostkĊ notyfikowaną.
§ 124. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za
przeprowadzanie oceny zgodnoĞci nie powinni byü projektantami, producentami, dostawcami ani
instalatorami maszyn i elementów bezpieczeĔstwa, które oceniają, ani teĪ upowaĪnionymi
przedstawicielami Īadnej ze stron. Nie powinni byü bezpoĞrednio zaangaĪowani w projektowanie,
wytwarzanie, sprzedaĪ i konserwacjĊ maszyn i elementów bezpieczeĔstwa, ani byü przedstawicielami
stron przeprowadzających te czynnoĞci.
2. Przepis ust. 1 nie wyáącza moĪliwoĞci wymiany informacji technicznych miĊdzy producentem
a jednostką notyfikowaną.
3. Jednostka notyfikowana i jej personel powinni przeprowadzaü ocenĊ zgodnoĞci, wykazując
najwyĪszy stopieĔ rzetelnoĞci zawodowej i kompetencji technicznej.
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4. Pracownicy jednostki notyfikowanej powinni podejmowaü dziaáania w sposób niezaleĪny,
bezstronny i przestrzegaü zasady równoprawnego traktowania podmiotów uczestniczących w procesie
oceny zgodnoĞci.
5. Jednostka notyfikowana powinna mieü do dyspozycji niezbĊdny personel i odpowiednie
wyposaĪenie, umoĪliwiające wáaĞciwe wykonanie zadaĔ administracyjnych i technicznych
związanych z oceną zgodnoĞci, a takĪe mieü dostĊp do sprzĊtu wymaganego do badaĔ
specjalistycznych.
6. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpowiedzialni za dokonywanie oceny zgodnoĞci
powinni odbyü przeszkolenie w tym zakresie, a takĪe posiadaü:
1) wiedzĊ niezbĊdną do przeprowadzania badaĔ oraz odpowiednie doĞwiadczenie w ich
przeprowadzaniu;
2) umiejĊtnoĞü sporządzania certyfikatów, protokoáów i sprawozdaĔ wymaganych w celu
uwierzytelnienia przeprowadzonych badaĔ;
3) moĪliwoĞü skutecznego dziaáania w zakresie spraw wymagających znajomoĞci jĊzyków obcych.
7. Jednostka notyfikowana powinna:
1) zapewniaü bezstronnoĞü pracowników przeprowadzających ocenĊ zgodnoĞci;
2) zapewniaü ochronĊ informacji zawodowych uzyskanych przez pracowników podczas
wykonywania zadaĔ okreĞlonych w rozporządzeniu, z wyjątkiem wspóápracy z organami
administracji paĔstwowej;
3) uczestniczyü w pracach normalizacyjnych i wspóápracy jednostek notyfikowanych;
4) gwarantowaü zachowanie jakoĞci usáug w warunkach konkurencji rynkowej.
Rozdziaá 9
Przepis koĔcowy
§ 125. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
czáonkostwa w Unii Europejskiej.
________
1)

2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej kieruje dziaáem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegóáowego zakresu
dziaáania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdraĪają postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia 22 czerwca
1998 r. w sprawie zbliĪenia prawa paĔstw czáonkowskich, dotyczącego maszyn, zmienionej dyrektywą Unii
Europejskiej 98/79/WE.
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ZAàĄCZNIKI
ZAàĄCZNIK Nr 1
WZÓR OZNAKOWANIA CE
Oznakowanie CE skáada siĊ z liter "CE" o poniĪszych ksztaátach:

W przypadku pomniejszenia lub powiĊkszenia oznakowania CE naleĪy zachowaü proporcje
podane na powyĪszym rysunku.
Elementy oznakowania CE powinny mieü tĊ samą wysokoĞü, która nie moĪe byü mniejsza niĪ 5
mm. W przypadku maszyn o niewielkich rozmiarach dopuszcza siĊ odstĊpstwo od tego warunku.
ZAàĄCZNIK Nr 2
WYKAZ MASZYN I ELEMENTÓW BEZPIECZEēSTWA, DLA KTÓRYCH JEST
WYMAGANY UDZIAà JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ W TRAKCIE
PRZEPROWADZANIA PROCEDURY OCENY ZGODNOĝCI
A. Maszyny
1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiáowe) do drewna i podobnych materiaáów lub do miĊsa i
podobnych materiaáów:
1.1. pilarki z piáą pozostającą podczas obróbki w staáej pozycji, wyposaĪone w staáy stóá z
rĊcznym posuwem lub dostawnym mechanizmem posuwowym;
1.2. pilarki z piáą pozostającą podczas obróbki w staáej pozycji, wyposaĪone w poruszany
rĊcznie stóá przesuwny;
1.3. pilarki z piáą pozostającą podczas obróbki w staáej pozycji, z wbudowanym
mechanizmem posuwowym oraz rĊcznym podawaniem lub odbieraniem;
1.4. pilarki z piáą przemieszczającą siĊ podczas obróbki, z wbudowanym mechanizmem
posuwowym oraz rĊcznym podawaniem lub odbieraniem.
2. Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z rĊcznym posuwem.
3. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z rĊcznym podawaniem lub odbieraniem.
4. Pilarki taĞmowe do drewna i podobnych materiaáów oraz do miĊsa i podobnych materiaáów,
wyposaĪone w staáy lub ruchomy stóá lub wózek z rĊcznym podawaniem lub odbieraniem.
5. Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych materiaáów, w skáad których wchodzą
obrabiarki wymienione w pkt 1-4 i 7.
6. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z rĊcznym posuwem.
7. Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem rĊcznym, do drewna i podobnych materiaáów.
8. PrzenoĞne pilarki áaĔcuchowe do drewna.
9. Prasy, w tym prasy krawĊdziowe, do obróbki metali na zimno, z rĊcznym podawaniem lub
odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieü skok wiĊkszy niĪ 6 mm i prĊdkoĞü
przekraczającą 30 mm/s.
10. Wtryskarki oraz prasy do tworzyw sztucznych, z rĊcznym podawaniem lub odbieraniem.
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11. Wtryskarki oraz prasy do gumy, z rĊcznym podawaniem lub odbieraniem.
12. Maszyny do robót podziemnych nastĊpujących rodzajów:
12.1. maszyny szynowe: lokomotywy i wózki hamulcowe;
12.2. hydrauliczne obudowy zmechanizowane;
12.3. silniki spalinowe przeznaczone do instalowania w maszynach do robót podziemnych.
13. RĊcznie áadowane pojazdy asenizacyjne do odpadów z gospodarstw takich jak domowe,
wyposaĪone w mechanizm prasujący.
14. Osáony i odáączalne waáy pĊdne z przegubami uniwersalnymi, o których mowa w § 76
rozporządzenia.
15. PodnoĞniki do obsáugi pojazdów.
16. Urządzenia do podnoszenia osób, stwarzające ryzyko upadku z wysokoĞci wiĊkszej niĪ 3 m.
17. Maszyny do produkcji materiaáów pirotechnicznych.
B. Elementy bezpieczeĔstwa
1. Elektroczuáe urządzenia zaprojektowane specjalnie do wykrywania osób w celu zapewnienia im
bezpieczeĔstwa (bariery niematerialne, maty czuáe na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.).
2. Ukáady logiczne zapewniające funkcje bezpieczeĔstwa przy oburĊcznym sterowaniu.
3. Automatyczne ochronne osáony ruchome do pras, wymienionych w czĊĞci A w pkt 9-11.
4. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).
4. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).
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TABELA KORELACJI MIĉDZY POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY
MASZYNOWEJ I PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA
WDRAĩAJĄCEGO DYREKTYWĉ DO PRAWA POLSKIEGO

Tytuá dyrektywy
Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the approximation of the
laws of the Member States relating to machinery
Akt prawny na mocy którego wdraĪane są przepisy dyrektywy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagaĔ dla maszyn i elementów bezpieczeĔstwa (Dz. U. Nr 97 poz. 881).
Artykuá dyrektywy
Przepis rozporządzenia
Art. 1. ust. 1.
§ 1. pkt 1
Art. 1. ust. 2 lit. a)
§ 3 ust. 1 pkt 1.
Art. 1. ust. 2 lit. a) myĞlnik 1.
§ 3 ust. 1 pkt 1. lit. a)
Art. 1. ust. 2 lit. a) myĞlnik 2.
§ 3 ust. 1 pkt 1. lit. b)
Art. 1. ust. 2 lit. a) myĞlnik 3.
§ 3 ust. 1 pkt 1. lit. c)
Art. 1. ust. 2 lit. b)
§ 3 ust. 1 pkt 2.
Art. 1. ust. 3.
§ 2 ust. 1.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 1.
§ 2 ust. 1. pkt 1.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 2.
§ 2 ust. 1. pkt 2.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 3
§ 2 ust. 1. pkt 3.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 4.
§ 2 ust. 1. pkt 4.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 5.
§ 2 ust. 1. pkt 5.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 6.
§ 2 ust. 1. pkt 6.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 7.
§ 2 ust. 1. pkt 7.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 8.
§ 2 ust. 1. pkt 8.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 9.
§ 2 ust. 1. pkt 9.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 10.
§ 2 ust. 1. pkt 10.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 11.
§ 2 ust. 1. pkt 11.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 12.
§ 2 ust. 1. pkt 12.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 13.
§ 2 ust. 1. pkt 13.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 14.
§ 2 ust. 1. pkt 14.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 14. (i)
§ 2 ust. 1. pkt 14. lit. a)
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 14. (ii)
§ 2 ust. 1. pkt 14. lit. b)
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 14. (iii)
§ 2 ust. 1. pkt 14. lit. c)
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 15.
§ 2 ust. 1. pkt 15.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 16.
§ 2 ust. 1. pkt 16.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 17.
§ 2 ust. 1. pkt 17.
Art. 1. ust. 3. myĞlnik 18.
§ 2 ust. 1. pkt 18.
Art. 1. ust. 4.
§ 2 ust. 2. pkt 2.
Art. 1. ust. 5.
§ 4.
Art. 2. ust. 1.
§ 5.
Art. 2. ust. 2.
—
Art. 2. ust. 3. zd. 1.
§ 6. ust. 1.
Art. 2. ust. 3. zd. 2.
§ 6. ust. 2.
Art. 3.
—
Art. 4 ust. 1.
—
Art. 4 ust. 2. ak. 1.
§ 2. ust. 2. pkt 1.
Art. 4 ust. 2. ak. 2.
—
Art. 4 ust. 2. ak. 3.
—
Art. 5 ust. 1.
—
Art. 5 ust. 2.
—
Art. 5 ust. 3.
—
Art. 6 ust. 1.
—
Art. 6 ust. 2.
—
Art. 7 ust. 1.
—
Art. 7 ust. 2.
—
Art. 7 ust. 3.
—
Art. 7 ust. 4.
—
Art. 8 ust. 1. ak. 1.
§ 116 ust. 2.
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Art. 8 ust. 1. ak. 2.
Art. 8 ust. 2.
Art. 8 ust. 2. lit. a)
Art. 8 ust. 2. lit. b)
Art. 8 ust. 2. lit. c)
Art. 8 ust. 2. lit. c) myĞlnik 1.
Art. 8 ust. 2. lit. c) myĞlnik 2.
Art. 8 ust. 2. lit. c) myĞlnik 3.
Art. 8 ust. 3. ak. 1.
Art. 8 ust. 3. ak. 2.
Art. 8 ust. 4. ak. 1.
Art. 8 ust. 4. ak. 2.
Art. 8 ust. 5.
Art. 8 ust. 6. lit. a).
Art. 8 ust. 6. lit. b).
Art. 8 ust. 7. zd. 1.
Art. 8 ust. 7. zd. 2.
Art. 8 ust. 8.
Art. 9 ust. 1. ak. 1.
Art. 9 ust. 1. ak. 2.
Art. 9 ust. 2.
Art. 9 ust. 3.
Art. 10. ust. 1.
Art. 10. ust. 2.
Art. 10. ust. 3.
Art. 10. ust. 4. lit. a)
Art. 10. ust. 4. lit. b)
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. ust. 1.
Art. 13. ust. 2.
Art. 14. ust. 1.
Art. 14. ust. 2.
Art. 15.
Art. 16.
ZI. WstĊp.
ZI. uwaga wstĊpna 1.
ZI. uwaga wstĊpna 2. zd. 1.
ZI. uwaga wstĊpna 2. zd. 2. i 3.
ZI. uwaga wstĊpna 3. ak. 1.
ZI. uwaga wstĊpna 3. ak. 2.
ZI. uwaga wstĊpna 3. ak. 3.
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§ 3. ust. 3.
§ 120. ust. 2.
§ 116. ust. 3.
§ 120. ust. 2. pkt 1.
§ 120. ust. 2. pkt 2.
§ 120. ust. 2. pkt 2. lit. a)
§ 120. ust. 2. pkt 2. lit. b)
§ 120. ust. 2. pkt 2. lit. c)
§ 120. ust. 3.
§ 120. ust. 4.
§ 120. ust. 5.
§ 120. ust. 6.
§ 120. ust. 7.
§ 120. ust. 8.
§ 120. ust. 9.
§ 121. ust. 1.
§ 121. ust. 2.
§ 121. ust. 3.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
§ 3 ust. 2.
§ 7 ust. 1 zd. 1.
§ 7 ust. 1 zd. 2.
§ 7 ust. 2.
—
—
§ 7 ust. 3.

ZI. 1.1.1.1.
ZI. 1.1.1.2.
ZI. 1.1.1.3.
ZI. 1.2.2.
ZI. 1.1.2. lit. a) ak. 1.
ZI. 1.1.2. lit. a) ak. 2.
ZI. 1.1.2. lit. b)
ZI. 1.1.2. lit. b) myĞlnik 1.
ZI. 1.1.2. lit. b) myĞlnik 2.
ZI. 1.1.2. lit. c) ak. 1.
ZI. 1.1.2. lit. c) ak. 2.
ZI. 1.1.2. lit. d)
ZI. 1.1.2. lit. e).
ZI. 1.1.2. lit. f)
ZI. 1.1.3. ak. 1.
ZI. 1.1.3. ak. 2.
ZI. 1.1.4. ak. 1.
ZI. 1.1.4. ak. 2.
ZI. 1.1.4. ak. 3.
ZI. 1.1.5. ak. 1.
ZI. 1.1.5. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.1.5. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.1.5. ak. 2.
ZI. 1.1.5. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.1.5. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.1.5. ak. 2. myĞlnik 3.
ZI. 1.1.5. ak. 3.
ZI. 1.1.5. ak. 3. myĞlnik 1.
ZI. 1.1.5. ak. 3. myĞlnik 2.
ZI. 1.1.5. ak. 4.
ZI. 1.2.1. ak. 1.
ZI. 1.2.1. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.1. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.2. ak. 1.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 4.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 5.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 6.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 7. cz. I.
ZI. 1.2.2. ak. 1. myĞlnik 7. cz. II.
ZI. 1.2.2. ak. 2.
ZI. 1.2.2. ak. 3. zd. 1. i 2.
ZI. 1.2.2. ak. 3. zd. 3.
ZI. 1.2.2. ak. 3. zd. 4.
ZI. 1.2.2. ak. 4.
ZI. 1.2.2. ak. 5. zd. 1.
ZI. 1.2.2. ak. 5. zd. 2.
ZI. 1.2.3. ak. 1.
ZI. 1.2.3. ak. 2.
ZI. 1.2.3. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.3. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.3. ak. 4.
ZI. 1.2.3. ak. 5.
ZI. 1.2.4. ak. 1.
ZI. 1.2.4. ak. 2.
ZI. 1.2.4. ak. 3.
ZI. 1.2.4. ak. 4. zd. 1.
ZI. 1.2.4. ak. 4. zd. 2.
ZI. 1.2.4. ak. 4. zd. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.4. ak. 4. zd. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.4. ak. 5.
ZI. 1.2.4. ak. 5. myĞlnik 1.

§ 3 ust. 1. pkt 5.
§ 3 ust. 1. pkt 6.
§ 3 ust. 1. pkt 3.
§ 8 ust. 1.
§ 8 ust. 2.
§ 8 ust. 3.
§ 8 ust. 3. pkt 1.
§ 8 ust. 3. pkt 2.
§ 9 ust. 1.
§ 9 ust. 2.
§ 9 ust. 4.
§ 9 ust. 3.
§ 10.
§ 11. ust. 1.
§ 11. ust. 2.
§ 12. ust. 1.
§ 12. ust. 2.
§ 12. ust. 3.
§ 13. ust. 1.
§ 13. ust. 1. pkt 1.
§ 13. ust. 1. pkt 2.
§ 13. ust. 2.
§ 13. ust. 2. pkt 1.
§ 13. ust. 2. pkt 2.
§ 13. ust. 2. pkt 3.
§ 13. ust. 3.
§ 13. ust. 3. pkt 1.
§ 13. ust. 3. pkt 2.
§ 13. ust. 4.
§ 14. i pkt 1.
§ 14. pkt 2.
§ 14. pkt 3.
§ 15 ust. 1.
§ 15 ust. 1. pkt 1.
§ 15 ust. 1. pkt 2.
§ 15 ust. 1. pkt 3.
§ 15 ust. 1. pkt 4.
§ 15 ust. 1. pkt 5.
§ 15 ust. 1. pkt 6.
§ 15 ust. 1. pkt 7.
§ 15 ust. 2.
§ 15 ust. 3.
§ 15 ust. 4.
§ 16 ust. 1.
§ 16 ust. 2.
§ 16 ust. 3.
§ 17 ust. 1.
§ 17 ust. 2.
§ 18 ust. 1.
§ 18 ust. 2.
§ 18 ust. 2. pkt 1.
§ 18 ust. 2. pkt 2.
§ 18 ust. 4.
§ 18 ust. 5.
§ 19. ust. 1.
§ 19. ust. 2.
§ 19. ust. 3.
§ 20. ust. 1.
§ 20. ust. 2.
§ 20. ust. 2. pkt 1.
§ 20. ust. 2. pkt 2.
§ 20. ust. 3.
§ 20. ust. 3. pkt 1.
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ZI. 1.2.4. ak. 5. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.4. ak. 5. myĞlnik 3.
ZI. 1.2.4. ak. 6. zd. 1.
ZI. 1.2.4. ak. 6. zd. 2. i 3.
ZI. 1.2.4. ak. 7.
ZI. 1.2.5. ak. 1.
ZI. 1.2.5. ak. 2.
ZI. 1.2.5. ak. 3.
ZI. 1.2.5. ak. 4.
ZI. 1.2.5. ak. 4. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.5. ak. 4. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.5. ak. 4. myĞlnik 3.
ZI. 1.2.5. ak. 4. myĞlnik 4.
ZI. 1.2.5. ak. 5.
ZI. 1.2.6. ak. 1.
ZI. 1.2.6. ak. 2.
ZI. 1.2.6. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.2.6. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.2.6. ak. 2. myĞlnik 3.
ZI. 1.2.6. ak. 2. myĞlnik 4.
ZI. 1.2.6. ak. 2. myĞlnik 5.
ZI. 1.2.7. ak. 1.
ZI. 1.2.7. ak. 2. myĞlniki 1÷5
ZI. 1.2.8.
ZI. 1.3.1. ak. 1.
ZI. 1.3.1. ak. 2.
ZI. 1.3.2. ak. 1.
ZI. 1.3.2. ak. 2.
ZI. 1.3.2. ak. 3.
ZI. 1.3.2. ak. 4.
ZI. 1.3.2. ak. 5. zd. 1.
ZI. 1.3.2. ak. 5. zd. 2.
ZI. 1.3.2. ak. 6.
ZI. 1.3.2. ak. 6. myĞlnik 1.
ZI. 1.3.2. ak. 6. myĞlnik 2.
ZI. 1.3.3.
ZI. 1.3.4.
ZI. 1.3.5. ak. 1.
ZI. 1.3.5. ak. 2.
ZI. 1.3.6.
ZI. 1.3.7. ak. 1.
ZI. 1.3.7. ak. 2. zd. 1.
ZI. 1.3.7. ak. 2. zd. 2.
ZI. 1.3.8. ak. 1. zd. 1.
ZI. 1.3.8. ak. 1. zd. 2.
ZI. 1.3.8. A. ak. 1.
ZI. 1.3.8. A. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.3.8. A. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.3.8. A. ak. 2.
ZI. 1.3.8. B. ak. 1. i myĞlnik 1.
ZI. 1.3.8. B. ak. 1. myĞlnik 2. cz. I.
ZI. 1.3.8. B. ak. 1. myĞlnik 2. cz. II.
ZI. 1.3.8. B. ak. 2.
ZI. 1.3.8. B. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.3.8. B. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.1. ak. 1.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 4.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 5.
ZI. 1.4.1. ak. 1. myĞlnik 6.
ZI. 1.4.2.1.
ZI. 1.4.2.2. A.
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§ 20. ust. 3. pkt 2.
§ 20. ust. 3. pkt 3.
§ 20. ust. 4.
§ 20. ust. 5.
§ 21.
§ 22. ust. 1.
§ 22. ust. 2.
§ 22. ust. 3.
§ 22. ust. 4.
§ 22. ust. 4. pkt 1.
§ 22. ust. 4. pkt 2.
§ 22. ust. 4. pkt 3.
§ 22. ust. 4. pkt 4.
§ 22. ust. 5.
§ 23. ust. 1.
§ 23. ust. 2.
§ 23. ust. 2. pkt 1.
§ 23. ust. 2. pkt 2.
§ 23. ust. 2. pkt 3.
§ 23. ust. 2. pkt 4.
§ 23. ust. 2. pkt 5.
§ 23. ust. 3. zd. 1.
§ 23. ust. 2. pkt 1 ÷ 5.
§ 23. ust. 4.
§ 24. ust. 1.
§ 24. ust. 2.
§ 25. ust. 1.
§ 25. ust. 2.
§ 25. ust. 3.
§ 25. ust. 4.
§ 25. ust. 5.
§ 25. ust. 6.
§ 26. ust. 3.
§ 26. ust. 3. pkt 1.
§ 26. ust. 3. pkt 2.
§ 26. ust. 1.
§ 26. ust. 2.
§ 27. ust. 1.
§ 27. ust. 2.
§ 28.
§ 29. ust. 1.
§ 29. ust. 2.
§ 29. ust. 3.
§ 29. ust. 4.
§ 29. ust. 5.
§ 30. ust. 1.
§ 30. ust. 1. pkt 1.
§ 30. ust. 1. pkt 2.
§ 30. ust. 2.
§ 30. ust. 3.
§ 30. ust. 3. pkt 1.
§ 30. ust. 3. pkt 2.
§ 30. ust. 4.
§ 30. ust. 4. pkt 1.
§ 30. ust. 4. pkt 2.
§ 31.
§ 31. pkt 1.
§ 31. pkt 2.
§ 31. pkt 3.
§ 31. pkt 4.
§ 31. pkt 5.
§ 31. pkt 6.
§ 32. ust. 1.
§ 32. ust. 3.

ZI. 1.4.2.2. A. myĞlnik 1.
ZI. 1.4.2.2. A. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.2.2. B.
ZI. 1.4.2.2. B. myĞlnik 1.
ZI. 1.4.2.2. B. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.2.2. B. myĞlnik 3.
ZI. 1.4.2.2. B. myĞlnik 4.
ZI. 1.4.2.2. B. myĞlnik 5.
ZI. 1.4.2.3. ak. 1.
ZI. 1.4.2.3. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.4.2.3. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.2.3. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.4.3. ak. 1.
ZI. 1.4.3. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.4.3. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.4.3. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.4.3. ak. 1. myĞlnik 4.
ZI. 1.5.1. ak. 1.
ZI. 1.5.1. ak. 2.
ZI. 1.5.2.
ZI. 1.5.3.
ZI. 1.5.4. ak. 1. zd. 1.
ZI. 1.5.4. ak. 1. zd. 2. i 3.
ZI. 1.5.4. ak. 2.
ZI. 1.5.5. ak. 1.
ZI. 1.5.5. ak. 2.
ZI. 1.5.6.
ZI. 1.5.7. ak. 1.
ZI. 1.5.7. ak. 2.
ZI. 1.5.7. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 1.5.7. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 1.5.7. ak. 2. myĞlnik 3.
ZI. 1.5.7. ak. 3.
ZI. 1.5.7. ak. 4.
ZI. 1.5.8.
ZI. 1.5.9.
ZI. 1.5.10.
ZI. 1.5.11.
ZI. 1.5.12.
ZI. 1.5.12. myĞlnik 1.
ZI. 1.5.12. myĞlnik 2. i 3.
ZI. 1.5.13. ak. 1.
ZI. 1.5.13. ak. 2.
ZI. 1.5.13. ak. 3.
ZI. 1.5.14.
ZI. 1.5.15.
ZI. 1.6.1. ak. 1.
ZI. 1.6.1. ak. 2.
ZI. 1.6.1. ak. 3.
ZI. 1.6.1. ak. 4. zd. 1.
ZI. 1.6.1. ak. 4. zd. 2.
ZI. 1.6.2.
ZI. 1.6.3. ak. 1. zd. 1, 2 i 3.
ZI. 1.6.3. ak. 1. zd. 4.
ZI. 1.6.3. ak. 2.
ZI. 1.6.3. ak. 3.
ZI. 1.6.3. ak. 4.
ZI. 1.6.4. ak. 1.
ZI. 1.6.4. ak. 2.
ZI. 1.6.5. zd. 1. i 2.
ZI. 1.6.5. zd. 3.
ZI. 1.7.0. ak. 1. i 2.
ZI. 1.7.0. ak. 3.
ZI. 1.7.1. ak. 1.

§ 32. ust. 3. pkt 1.
§ 32. ust. 3. pkt 2.
§ 32. ust. 4.
§ 32. ust. 4. pkt 1.
§ 32. ust. 4. pkt 2.
§ 32. ust. 4. pkt 3.
§ 32. ust. 4. pkt 4.
§ 32. ust. 4. pkt 5.
§ 32. ust. 5.
§ 32. ust. 5. pkt 1.
§ 32. ust. 5. pkt 2.
§ 32. ust. 5. pkt 3.
§ 32. ust. 6.
§ 32. ust. 6. pkt 1.
§ 32. ust. 6. pkt 2.
§ 32. ust. 6. pkt 3.
§ 32. ust. 6. pkt 4.
§ 33. ust. 1.
§ 33. ust. 2.
§ 33. ust. 3.
§ 34.
§ 35. ust. 1.
§ 35. ust. 2.
§ 35. ust. 3.
§ 36. ust. 1.
§ 36. ust. 2.
§ 37. ust. 1. pkt 1.
§ 37. ust. 1. pkt 2.
§ 37. ust. 2.
§ 37. ust. 2. pkt 1.
§ 37. ust. 2. pkt 2.
§ 37. ust. 2. pkt 3.
§ 37. ust. 3.
§ 37. ust. 4.
§ 38. pkt 1.
§ 38. pkt 1.
§ 38. pkt 2.
§ 38. pkt 3.
§ 39.
§ 39. pkt 1.
§ 39. pkt 2.
§ 40. ust. 1.
§ 40. ust. 2.
§ 40. ust. 3.
§ 41. ust. 1.
§ 41. ust. 2.
§ 42. ust. 1.
§ 42. ust. 2.
§ 42. ust. 3.
§ 42. ust. 4.
§ 42. ust. 5.
§ 42. ust. 6.
§ 43. ust. 1.
§ 43. ust. 2.
§ 43. ust. 3.
§ 43. ust. 4.
§ 43. ust. 5.
§ 44. ust. 1.
§ 44. ust. 2.
§ 45. ust. 1.
§ 45. ust. 2.
§ 46. ust. 1.
§ 46. ust. 2.
§ 46. ust. 3.
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ZI. 1.7.1. ak. 2. i 3.
ZI. 1.7.2. ak. 1.
ZI. 1.7.2. ak. 2.
ZI. 1.7.3. ak. 1.
ZI. 1.7.3. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.7.3. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.7.3. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.7.3. ak. 1. myĞlnik 4.
ZI. 1.7.3. ak. 1. myĞlnik 5.
ZI. 1.7.3. ak. 2.
ZI. 1.7.3. ak. 3.
ZI. 1.7.3. ak. 4.
ZI. 1.7.3. ak. 5.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 4. i tiret 1÷6.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 5.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 1. myĞlnik 6.
ZI. 1.7.4. lit. a) ak. 2.
ZI. 1.7.4. lit. b) zd. 1, 2 i 3.
ZI. 1.7.4. lit. b) zd. 4.
ZI. 1.7.4. lit. c)
ZI. 1.7.4. lit. d) zd. 1.
ZI. 1.7.4. lit. d) zd. 2.
ZI. 1.7.4. lit. e)
ZI. 1.7.4. lit. f) ak. 1.
ZI. 1.7.4. lit. f) myĞlnik 1.
ZI. 1.7.4. lit. f) myĞlnik 2.
ZI. 1.7.4. lit. f) myĞlnik 3.
ZI. 1.7.4. lit. f) ak. 2.
ZI. 1.7.4. lit. f) ak. 3.
ZI. 1.7.4. lit. f) ak. 4.
ZI. 1.7.4. lit. f) ak. 5.
ZI. 1.7.4. lit. g)
ZI. 1.7.4. lit. h)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 1.
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2.
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. a)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. b)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. c)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. d)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. e)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. f)
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. g) zd. 1.
ZI. 2.1. ak. 1. zd. 2. lit. g) zd. 2.
ZI. 2.1. ak. 2.
ZI. 2.2. ak. 1.
ZI. 2.2. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 2.2. ak. 1. myĞlnik 2. zd. 1.
ZI. 2.2. ak. 1. myĞlnik 2. zd. 2.
ZI. 2.2. ak. 1. myĞlnik 3.
ZI. 2.2. ak. 1. myĞlnik 4.
ZI. 2.2. ak. 2.
ZI. 2.2. ak. 2. myĞlnik.
ZI. 2.2. ak. 3.
ZI. 2.3. ak. 1.
ZI. 2.3. ak. 1. lit. a)
ZI. 2.3. ak. 1. lit. b)
ZI. 2.3. ak. 1. lit. c)
ZI. 2.3. ak. 1. lit. d)
ZI. 3. ak. 1.
ZI. 3. ak. 2.
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§ 46. ust. 4.
§ 47. ust. 1.
§ 47. ust. 2.
§ 48. ust. 1.
§ 48. ust. 1. pkt 1.
§ 48. ust. 1. pkt 2.
§ 48. ust. 1. pkt 3.
§ 48. ust. 1. pkt 4.
§ 48. ust. 1. pkt 5.
§ 48. ust. 2.
§ 49. ust. 1.
§ 49. ust. 2.
§ 49. ust. 3.
§ 50. ust. 1.
§ 50. ust. 1. pkt 1. i 2.
§ 50. ust. 1. pkt 3.
§ 50. ust. 1. pkt 4.
§ 50. ust. 1. pkt 5.
§ 50. ust. 1. pkt 6. lit. b)
§ 50. ust. 1. pkt 6. lit. c)
§ 50. ust. 1. pkt 6. lit. a)
§ 50. ust. 2.
§ 50. ust. 3.
§ 50. ust. 4.
§ 50. ust. 7.
§ 50. ust. 8.
§ 50. ust. 5.
§ 50. ust. 6.
§ 50. ust. 6. pkt 1.
§ 50. ust. 6. pkt 2.
§ 50. ust. 6. pkt 3.
§ 51. ust. 1.
§ 51. ust. 2.
§ 51. ust. 3.
§ 51. ust. 4.
§ 52.
§ 53.
§ 54. ust. 1.
§ 54. ust. 2.
§ 54. ust. 2. pkt 1.
§ 54. ust. 2. pkt 2.
§ 54. ust. 2. pkt 3.
§ 54. ust. 2. pkt 4.
§ 54. ust. 2. pkt 5.
§ 54. ust. 3. pkt 1.
§ 54. ust. 3. pkt 2.
§ 54. ust. 3. pkt 3.
§ 55.
§ 56. ust. 1.
§ 56. ust. 1. pkt 1.
§ 56. ust. 1. pkt 2.
§ 56. ust. 3.
§ 56. ust. 1. pkt 3.
§ 56. ust. 2.
§ 57. ust. 1.
§ 57. ust. 1. pkt 1.
§ 57. ust. 1. pkt 2.
§ 58.
§ 58. pkt 1.
§ 58. pkt 2.
§ 58. pkt 3.
§ 58. pkt 4.
§ 59. ust. 1.
§ 59. ust. 2.

ZI. 3. ak. 3.
ZI. 3. ak. 4.
ZI. 3.1.1. ak. 1.
ZI. 3.1.2.
ZI. 3.1.3.
ZI. 3.2.1. ak. 1. zd. 1.
ZI. 3.2.1. ak. 1. zd. 2.
ZI. 3.2.1. ak. 1. zd. 3.
ZI. 3.2.1. ak. 1. zd. 4. i 5.
ZI. 3.2.1. ak. 2.
ZI. 3.2.1. ak. 3.
ZI. 3.2.1. ak. 4. zd. 1. i 3.
ZI. 3.2.1. ak. 4. zd. 2.
ZI. 3.2.1. ak. 5. zd. 1.
ZI. 3.2.1. ak. 5. zd. 2. i 3.
ZI. 3.2.1. ak. 6.
ZI. 3.2.2. ak. 1.
ZI. 3.2.2. ak. 2. zd. 1.
ZI. 3.2.2. ak. 2. zd. 2. i 3.
ZI. 3.2.2. ak. 3.
ZI. 3.2.3. ak. 1.
ZI. 3.2.3. ak. 2.
ZI. 3.2.3. ak. 3.
ZI. 3.3.1. ak. 1. zd. 1.
ZI. 3.3.1. ak. 1. zd. 2.
ZI. 3.3.1. ak. 2.
ZI. 3.3.1. ak. 3. zd. 1.
ZI. 3.3.1. ak. 3. zd. 2.
ZI. 3.3.1. ak. 4.
ZI. 3.3.1. ak. 5.
ZI. 3.3.1. ak. 6.
ZI. 3.3.2. ak. 1.
ZI. 3.3.2. ak. 2.
ZI. 3.3.2. ak. 3.
ZI. 3.3.2. ak. 4.
ZI. 3.3.2. ak. 5.
ZI. 3.3.2. ak. 6.
ZI. 3.3.3. ak. 1.
ZI. 3.3.3. ak. 2. zd. 1.
ZI. 3.3.3. ak. 2. zd. 2.
ZI. 3.3.3. ak. 3. zd. 1.
ZI. 3.3.3. ak. 3. zd. 2.
ZI. 3.3.3. ak. 3. zd. 3.
ZI. 3.3.3. ak. 4.
ZI. 3.3.4. ak. 1.
ZI. 3.3.4. ak. 2. i lit. a) i b)
ZI. 3.3.4. ak. 3.
ZI. 3.3.4. ak. 4.
ZI. 3.3.5.
ZI. 3.4.1. ak. 1.
ZI. 3.4.1. ak. 2.
ZI. 3.4.2.
ZI. 3.4.3. ak. 1.
ZI. 3.4.3. ak. 2.
ZI. 3.4.3. ak. 3.
ZI. 3.4.3. ak. 4. i myĞlniki 1÷6.
ZI. 3.4.4. ak. 1.
ZI. 3.4.4. ak. 2.
ZI. 3.4.4. ak. 3.
ZI. 3.4.5.
ZI. 3.4.6. ak. 1.
ZI. 3.4.6. ak. 2.
ZI. 3.4.7. ak. 1.
ZI. 3.4.7. ak. 2.

§ 59. ust. 3.
§ 59. ust. 4.
§ 3. ust. 1. pkt 4.
§ 60.
§ 61.
§ 62. ust. 1.
§ 62. ust. 2.
§ 62. ust. 3.
§ 62. ust. 4.
§ 62. ust. 5.
§ 62. ust. 6.
§ 62. ust. 7.
§ 62. ust. 8. zd. 2.
§ 62. ust. 8. zd. 1.
§ 62. ust. 9.
§ 62. ust. 10.
§ 63. ust. 1.
§ 63. ust. 2.
§ 63. ust. 3.
§ 64.
§ 65. ust. 1.
§ 65. ust. 2.
§ 65. ust. 3.
§ 66. ust. 1.
§ 66. ust. 2.
§ 66. ust. 3.
§ 66. ust. 4.
§ 66. ust. 5.
§ 67. ust. 1.
§ 67. ust. 2.
§ 67. ust. 3.
§ 68. ust. 1.
§ 68. ust. 2.
§ 68. ust. 3.
§ 68. ust. 4.
§ 68. ust. 5.
§ 68. ust. 6.
§ 69. ust. 1.
§ 69. ust. 2.
§ 69. ust. 3.
§ 69. ust. 4.
§ 69. ust. 5.
§ 69. ust. 6.
§ 69. ust. 7.
§ 70. ust. 1.
§ 70. ust. 2.
§ 70. ust. 3.
§ 70. ust. 4.
§ 70. ust. 5.
§ 71. ust. 1.
§ 71. ust. 2.
§ 71. ust. 3.
§ 72. ust. 1.
§ 72. ust. 2.
§ 72. ust. 3.
§ 72. ust. 4.
§ 73. ust. 1.
§ 73. ust. 2.
§ 73. ust. 3.
§ 74.
§ 75. ust. 1.
§ 75. ust. 2.
§ 76. ust. 1.
§ 76. ust. 2.
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ZI. 3.4.7. ak. 3.
ZI. 3.4.7. ak. 4.
ZI. 3.4.7. ak. 5.
ZI. 3.4.7. ak. 6.
ZI. 3.4.7. ak. 7.
ZI. 3.4.8.
ZI. 3.5.1. ak. 1.
ZI. 3.5.1. ak. 2.
ZI. 3.5.2. i myĞlniki 1 i 2.
ZI. 3.5.3.
ZI. 3.6.1. ak. 1. zd. 1.
ZI. 3.6.1. ak. 1. zd. 2.
ZI. 3.6.1. ak. 2.
ZI. 3.6.1. ak. 2. myĞlnik 1.
ZI. 3.6.1. ak. 2. myĞlnik 2.
ZI. 3.6.1. ak. 3. zd. 1.
ZI. 3.6.1. ak. 3. zd. 2.
ZI. 3.6.1. ak. 4.
ZI. 3.6.1. ak. 5. zd. 1.
ZI. 3.6.1. ak. 5. zd. 2.
ZI. 3.6.2. ak. 1.
ZI. 3.6.2. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 3.6.2. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 3.6.2. ak. 1. myĞlnik 2. tiret 1.
ZI. 3.6.2. ak. 1. myĞlnik 2. tiret 2.
ZI. 3.6.3. ak. 1.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. a) ak. 1.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. a) ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. a) ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. a) ak. 2.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. a) ak. 3.
ZI. 3.6.3. ak. 1. lit. b)
ZI. 4. ak. 1.
ZI. 4. ak. 2. zd. 1.
ZI. 4. ak. 2. zd. 2.
ZI. 4.1.1. lit. a)
ZI. 4.1.1. lit. b)
ZI. 4.1.1. lit. c)
ZI. 4.1.1. lit. d)
ZI. 4.1.1. lit. e)
ZI. 4.1.1. lit. f)
ZI. 4.1.1. lit. g)
ZI. 4.1.2.1. ak. 1.
ZI. 4.1.2.1. ak. 2.
ZI. 4.1.2.2. ak. 1.
ZI. 4.1.2.2. ak. 2.
ZI. 4.1.2.3. ak. 1. zd. 1.
ZI. 4.1.2.3. ak. 1. zd. 2.
ZI. 4.1.2.3. ak. 2.
ZI. 4.1.2.3. ak. 3.
ZI. 4.1.2.3. ak. 4. zd. 1.
ZI. 4.1.2.3. ak. 4. zd. 2.
ZI. 4.1.2.3. ak. 4. zd. 3.
ZI. 4.1.2.3. ak. 4. zd. 3. lit. a)
ZI. 4.1.2.3. ak. 4. zd. 3. lit. b)
ZI. 4.1.2.3. ak. 5.
ZI. 4.1.2.3. ak. 6. zd. 1. i 2.
ZI. 4.1.2.3. ak. 6. zd. 3.
ZI. 4.1.2.4. ak. 1.
ZI. 4.1.2.4. ak. 2.
ZI. 4.1.2.4. ak. 3.
ZI. 4.1.2.4. ak. 4.
ZI. 4.1.2.4. ak. 5.
ZI. 4.1.2.5. ak. 1. i 2.
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§ 76. ust. 3.
§ 76. ust. 4.
§ 76. ust. 5.
§ 76. ust. 6.
§ 76. ust. 7.
§ 77.
§ 78. ust. 2.
§ 78. ust. 1.
§ 79.
§ 80.
§ 81. ust. 1.
§ 81. ust. 2.
§ 81. ust. 3.
§ 81. ust. 3. pkt 1.
§ 81. ust. 3. pkt 2.
§ 82. ust. 1.
§ 82. ust. 2.
§ 82. ust. 3.
§ 82. ust. 4.
§ 82. ust. 5.
§ 83. ust. 1.
§ 83. ust. 1. pkt 1.
§ 83. ust. 1. pkt 2.
§ 83. ust. 1. pkt 2. lit. a)
§ 83. ust. 1. pkt 2. lit. b)
§ 83. ust. 2.
§ 83. ust. 2. pkt 1.
§ 83. ust. 2. pkt 1. lit. a)
§ 83. ust. 2. pkt 1. lit. b)
§ 83. ust. 2. pkt 2. zd. 2.
§ 83. ust. 2. pkt 2. zd. 1.
§ 83. ust. 3.
§ 84. ust. 1.
§ 84. ust. 2.
—
§ 3. ust. 1. pkt 7.
§ 3. ust. 1. pkt 8.
§ 3. ust. 1. pkt 10.
§ 3. ust. 1. pkt 11.
§ 3. ust. 1. pkt 12.
§ 3. ust. 1. pkt 13.
§ 3. ust. 1. pkt 14.
§ 85. ust. 1.
§ 85. ust. 2.
§ 86. ust. 1.
§ 86. ust. 2.
§ 87. ust. 1.
§ 87. ust. 2.
§ 87. ust. 3. i pkt 1.
§ 87. ust. 4.
§ 87. ust. 3. i pkt 2.
§ 87. ust. 5.
§ 87. ust. 6.
§ 87. ust. 6. pkt 1.
§ 87. ust. 6. pkt 2.
§ 88. ust. 1.
§ 88. ust. 2.
§ 88. ust. 3.
§ 89. ust. 1.
§ 89. ust. 2.
§ 89. ust. 3.
§ 89. ust. 4.
§ 89. ust. 5.
§ 90. ust. 1.

ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. a)
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. b)
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. c) ak. 1. zd. 1. i 2.
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. c) ak. 1. zd. 3.
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. c) ak. 2.
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. d)
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. e)
ZI. 4.1.2.5. ak. 2. lit. f)
ZI. 4.1.2.6. ak. 1.
ZI. 4.1.2.6. ak. 1. lit. a)
ZI. 4.1.2.6. ak. 1. lit. b)
ZI. 4.1.2.6. ak. 1. lit. c)
ZI. 4.1.2.6. ak. 1. lit. d)
ZI. 4.1.2.6. ak. 1. lit. e)
ZI. 4.1.2.7. ak. 1.
ZI. 4.1.2.7. ak. 2.
ZI. 4.1.2.8.
ZI. 4.2.1.1.
ZI. 4.2.1.2.
ZI. 4.2.1.3. zd. 1.
ZI. 4.2.1.3. zd. 2.
ZI. 4.2.1.4. ak. 1.
ZI. 4.2.1.4. ak. 1. myĞlnik 1. i tiret 1.
ZI. 4.2.1.4. ak. 1. myĞlnik 1. i tiret 2.
ZI. 4.2.1.4. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 4.2.2.
ZI. 4.2.3. ak. 1.
ZI. 4.2.3. ak. 2.
ZI. 4.2.4. ak. 1. zd. 1.
ZI. 4.2.4. ak. 1. zd. 2.
ZI. 4.2.4. ak. 2.
ZI. 4.3.1. ak. 1.
ZI. 4.3.1. ak. 2.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlniki 1. i 2.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 3.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 3. tiret 1.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 3. tiret 2.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 3. tiret 3. i 4.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 4.
ZI. 4.3.1. ak. 2. myĞlnik 5.
ZI. 4.3.2. ak. 1. i myĞlniki 1÷4.
ZI. 4.3.2. ak. 2.
ZI. 4.3.2. ak. 3.
ZI. 4.3.3. ak. 1.
ZI. 4.3.3. ak. 1. (i)
ZI. 4.3.3. ak. 1. (ii)
ZI. 4.3.3. ak. 2.
ZI. 4.4.1. ak. 1.
ZI. 4.4.1. ak. 1. myĞlnik 1.
ZI. 4.4.1. ak. 1. myĞlnik 2.
ZI. 4.4.1. ak. 1. myĞlnik 3
ZI. 4.4.2. ak. 1.
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. a)
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. a) myĞlnik 1.
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. a) myĞlnik 2.
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. a) myĞlnik 3.
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. b)
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. c)
ZI. 4.4.2. ak. 1. lit. d)
ZI. 5. ak. 1.
ZI. 5.1. zd. 1.
ZI. 5.1. zd. 2. i 5.2.
ZI. 5.3.
ZI. 5.4. ak. 1.

§ 90. ust. 1. pkt 1.
§ 90. ust. 1. pkt 2.
§ 90. ust. 1. pkt 3.
§ 90. ust. 1. pkt 4.
§ 90. ust. 2.
§ 90. ust. 1. pkt 5.
§ 90. ust. 1. pkt 6.
§ 90. ust. 3.
§ 91. ust. 1.
§ 91. ust. 2.
§ 91. ust. 3.
§ 91. ust. 4.
§ 91. ust. 5.
§ 91. ust. 6.
§ 92. ust. 1.
§ 92. ust. 2.
§ 93.
§ 94.
§ 94.
§ 95. ust. 1.
§ 95. ust. 2.
§ 96.
§ 96. pkt 1.
§ 96. pkt 2.
§ 96. pkt 3.
§ 97.
§ 98. ust. 1.
§ 98. ust. 2.
§ 99. ust. 1.
§ 99. ust. 2.
§ 99. ust. 3.
§ 100. ust. 1.
§ 100. ust. 2.
§ 100. ust. 2. pkt 1.
§ 100. ust. 2. pkt 2.
§ 100. ust. 2. pkt 2. lit. a)
§ 100. ust. 2. pkt 2. lit. b)
§ 100. ust. 2. pkt 2. lit. c)
§ 100. ust. 2. pkt 3.
§ 100. ust. 2. pkt 4.
§ 101. ust. 1.
§ 101. ust. 2.
§ 101. ust. 3.
§ 102. ust. 1.
§ 102. ust. 1. pkt 1.
§ 102. ust. 1. pkt 2.
§ 102. ust. 2.
§ 103.
§ 103. pkt 1.
§ 103. pkt 2.
§ 103. pkt 3.
§ 104.
§ 104. pkt 1.
§ 104. pkt 1. lit. a)
§ 104. pkt 1. lit. b)
§ 104. pkt 1. lit. c)
§ 104. pkt 2.
§ 104. pkt 3.
§ 104. pkt 4.
§ 105.
§ 106. ust. 1.
§ 106. ust. 2.
§ 107.
§ 108. ust. 1.
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ZI. 5.4. ak. 2. zd. 1.
ZI. 5.4. ak. 2. zd. 2.
ZI. 5.5.
ZI. 5.6. ak. 1.
ZI. 5.6. ak. 2.
ZI. 5.6. ak. 3.
ZI. 5.7.
ZI. 6. ak. 1.
ZI. 6.1.1.
ZI. 6.1.2. zd. 1.
ZI. 6.1.2. zd. 2.
ZI. 6.1.3. zd. 1.
ZI. 6.1.3. zd. 2.
ZI. 6.2.1. ak. 1.
ZI. 6.2.1. ak. 2.
ZI. 6.2.1. ak. 3.
ZI. 6.2.1. ak. 4.
ZI. 6.2.2.
ZI. 6.2.3.
ZI. 6.3.1.
ZI. 6.3.2.
ZI. 6.3.3. ak. 1.
ZI. 6.3.3. ak. 2.
ZI. 6.4.1.
ZI. 6.4.2.
ZI. 6.5.
ZII. A. przypis 1. zd. 1.
ZII. A. przypis 1. zd. 2.
ZII. A. przypis 1. zd. 3.
ZII. A. ak. 1.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 1.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 1. przypis 2.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 2.
i przypis 3.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 3.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 4.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 5.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 6.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 7.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 8.
ZII. A. ak. 1. myĞlnik 9.
ZII. B. ak. 1.
ZII. B. ak. 1. myĞlnik 1.
ZII. B. ak. 1. myĞlnik 2.
ZII. B. ak. 1. myĞlniki 3÷5
ZII. B. ak. 1. myĞlnik 6.
ZII. B. ak. 1. myĞlnik 7.
ZII. B. ak. 1. myĞlnik 8.
ZII. C. ak. 1.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 1.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 2. i przypis 4.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 3.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 4.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 5.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 6.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 7.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 8.
ZII. C. ak. 1. myĞlnik 9.
ZIII. myĞlnik 1.
ZIII. myĞlnik 2.
ZIII. myĞlnik 3.
ZIV. A.1.
ZIV. A.1.1.
ZIV. A.1.2.
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§ 108. ust. 2.
§ 108. ust. 3.
§ 109.
§ 110. ust. 1.
§ 110. ust. 2.
§ 110. ust. 3.
§ 110. ust. 4.
§ 111.
§ 3 ust. 1. pkt 15.
§ 112. ust. 1.
§ 112. ust. 2.
§ 112. ust. 3.
§ 112. ust. 4.
§ 113. ust. 4.
§ 113. ust. 1.
§ 113. ust. 2.
§ 113. ust. 3.
§ 114. ust. 1.
§ 114. ust. 2.
§ 114. ust. 3.
§ 114. ust. 4.
§ 115. ust. 1.
§ 115. ust. 2.
§ 115. ust. 3.
§ 115. ust. 4.
§ 115. ust. 5.
—
§ 119. ust. 3.
—
§ 119. ust. 1.
§ 119. ust. 1. pkt 1.
—
§ 119. ust. 1. pkt 2.
§ 119. ust. 1. pkt 3.
§ 119. ust. 1. pkt 4. lit. a).
§ 119. ust. 1. pkt 4. lit. b).
§ 119. ust. 1. pkt 4. lit. c).
§ 119. ust. 1. pkt 4. lit. d).
§ 119. ust. 1. pkt 4. lit. e).
§ 119. ust. 1. pkt 5.
§ 2. ust. 3.
§ 2. ust. 3. pkt 1.
§ 2. ust. 3. pkt 2.
§ 2. ust. 3. pkt 4.
§ 2. ust. 3. pkt 3.
§ 2. ust. 4.
§ 2. ust. 3. pkt 5.
§ 119. ust. 2.
§ 119. ust. 2. pkt 1.
§ 119. ust. 2. pkt 2.
§ 119. ust. 2. pkt 3.
§ 119. ust. 2. pkt 4. lit. a)
§ 119. ust. 2. pkt 4. lit. b)
§ 119. ust. 2. pkt 4. lit. c)
§ 119. ust. 2. pkt 4. lit. d)
§ 119. ust. 2. pkt 4. lit. e)
§ 119. ust. 2. pkt 5.
Z1. ak. 1.
Z1. ak. 2.
Z1. ak. 3.
Z2. A.1.
Z2. A.1.1.
Z2. A.1.2.

ZIV. A.1.3.
ZIV. A.1.4.
ZIV. A.2.
ZIV. A.3.
ZIV. A.4.
ZIV. A.5.
ZIV. A.6.
ZIV. A.7.
ZIV. A.8.
ZIV. A.9.
ZIV. A.10.
ZIV. A.11.
ZIV. A.12.
ZIV. A.12. myĞlnik 1.
ZIV. A.12. myĞlnik 2.
ZIV. A.12. myĞlnik 3.
ZIV. A.13.
ZIV. A.14.
ZIV. A.15.
ZIV. A.16.
ZIV. A.17.
ZIV. B.1.
ZIV. B.2.
ZIV. B.3.
ZIV. B.4.
ZIV. B.5.
ZV. ak. 1.
ZV. 1.
ZV. 2.
ZV. 3. ak. 1.
ZV. 3. ak. 1. lit. a)
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 1.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 2.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 3. tiret 1, 2 i 3.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 4.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 5.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 5.
przypis 1.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 6.
ZV. 3. ak. 1. lit. a) myĞlnik 7.
ZV. 3. ak. 1. lit. b)
ZV. 3. ak. 2.
ZV. 3. ak. 3.
ZV. 4. lit. a)
ZV. 4. lit. b)
ZV. 4. lit. c)
ZVI. ak. 1.
ZVI. 1.
ZVI. 2. ak. 1.
ZVI. 2. ak. 2.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 1.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2. tiret 1.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2. tiret 2.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2. tiret 3.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2. tiret 4.
ZVI. 2. ak. 2. myĞlnik 2. tiret 5.
ZVI. 2. ak. 3.
ZVI. 2. ak. 4.
ZVI. 3. ak. 1.
ZVI. 3. ak. 1. myĞlnik 1.
ZVI. 3. ak. 1. myĞlnik 2.
ZVI. 3. ak. 1. myĞlnik 2. lit. a)
ZVI. 3. ak. 1. myĞlnik 2. lit. b)

Z2. A.1.3.
Z2. A.1.4.
Z2. A.2.
Z2. A.3.
Z2. A.4.
Z2. A.5.
Z2. A.6.
Z2. A.7.
Z2. A.8.
Z2. A.9.
Z2. A.10.
Z2. A.11.
Z2. A.12.
Z2. A.12.1.
Z2. A.12.2.
Z2. A.12.3.
Z2. A.13.
Z2. A.14.
Z2. A.15.
Z2. A.16.
Z2. A.17.
Z2. B.1.
Z2. B.2.
Z2. B.3.
Z2. B.4.
Z2. B.5.
§ 3. ust. 2.
§ 116. ust. 2.
—
§ 116. ust. 3.
§ 116. ust. 4.
§ 116. ust. 4. pkt 1.
§ 116. ust. 4. pkt 2.
§ 116. ust. 4. pkt 3.
§ 116. ust. 4. pkt 4.
§ 116. ust. 5.
§ 116. ust. 6.
§ 116. ust. 4. pkt 5.
§ 116. ust. 7.
§ 116. ust. 8.
§ 117.
§ 118. ust. 1.
§ 118. ust. 2.
§ 118. ust. 3.
§ 116. ust. 9.
§ 3. ust. 2.
§ 122. ust. 1.
§ 122. ust. 2.
§ 122. ust. 3.
§ 122. ust. 3. pkt 1. i 2.
§ 122. ust. 3. pkt 3.
§ 122. ust. 3. pkt 3. lit. a)
§ 122. ust. 3. pkt 3. lit. b)
§ 122. ust. 3. pkt 3. lit. c) i d)
Patrz § 122. ust. 4.
§ 122. ust. 3. pkt 3. lit. e)
§ 122. ust. 4.
§ 122. ust. 5.
§ 123. ust. 1.
§ 123. ust. 1. pkt 1.
§ 123. ust. 1. pkt 2.
§ 123. ust. 1. pkt 2. lit. a)
§ 123. ust. 1. pkt 2. lit. b)
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ZVI. 3. ak. 1. myĞlnik 2. lit. c)
ZVI. 4. ak. 1. zd. 1.
ZVI. 4. ak. 1. zd. 2.
ZVI. 4. ak. 2.
ZVI. 5. zd. 1.
ZVI. 5. zd. 2.
ZVI. 6. zd. 1.
ZVI. 6. zd. 2.
ZVI. 6. zd. 3.
ZVI. 7.
ZVII. ak. 1.
ZVII. 1. zd. 1. i 2.
ZVII. 1. zd. 3.
ZVII. 2. zd. 1.
ZVII. 2. zd. 2.
ZVII. 3.
ZVII. 4. ak. 1. i myĞlnik 1.
ZVII. 4. ak. 1. myĞlnik 2.
ZVII. 4. ak. 1. myĞlnik 3.
ZVII. 5.
ZVII. 6.
ZVII. 7.
ZVIII.
ZIX.
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§ 123. ust. 1. pkt 2. lit. c)
§ 123. ust. 2.
§ 123. ust. 3.
§ 123. ust. 4.
§ 123. ust. 5.
§ 123. ust. 6.
§ 123. ust. 7.
§ 123. ust. 8.
—
§ 123. ust. 9.
§ 3. ust. 2.
§ 124. ust. 1.
§ 124. ust. 2.
§ 124. ust. 3.
—
§ 124. ust. 5.
§ 124. ust. 6.
§ 124. ust. 6. pkt 1.
§ 124. ust. 6. pkt 2.
§ 124. ust. 7. pkt 1.
—
§ 124. ust. 7. pkt 2.
—
—

