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Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę wymagań prawnych dla maszyn 8 

użytkowanych i wprowadzanych na jednolitym rynku UE. W części praktycznej dokonano 9 
analizy spełnienia wymagań minimalnych przez rozładowarkę butelek. Jako narzędzie 10 
pozwalające na przeprowadzenie oceny wykorzystano metodę listy kontrolnej.  11 

W opracowaniu przedstawiono propozycję działań dostosowawczych w zakresie 12 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn.  13 
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ASSESSMENT OF MEETING OF MINIMUM SAFETY 17 

REQUIREMENTS BY BOTTLE UNLOADER 18 

Abstract: The article presents the characteristics of legal requirements for machines used and 19 
introduced on the EU single market. In the practical part, an analysis of meeting the minimum 20 
requirements by a bottle unloader was performed. The checklist method was used as a tool                                    21 
for conducting the assessment. The study presents a proposal of adaptation actions regarding 22 
the minimum safety requirements for machines. 23 
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1. Wprowadzenie 

Techniczne bezpieczeństwo maszyn jest szeroko pojętą dziedziną, której nieodłącznym 

elementem jest znajomość przepisów oraz norm regulujących kwestie bezpieczeństwa pracy. 

W zależności od wymagań technicznych dla wyrobów, występuje szereg podstaw prawnych, 

które stanowią bazę do określenia bezpiecznych warunków pracy przy użytkowaniu maszyn. 

Główny akt stanowią dyrektywy Unii Europejskiej. 

Celem pracy jest poprawa bezpieczeństwa operatora rozładowarki butelek poprzez analizę 

maszyny w określonych obszarach jej działania, identyfikację niezgodności oraz propozycję 

rozwiązań technicznych. Powyższe działania realizowane są w oparciu o aktualną koncepcję 

bezpieczeństwa użytkowania maszyn funkcjonującą w Unii Europejskiej. 

2. Akty prawne 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE, zwana również jako 

dyrektywa narzędziowa, obejmuje swoim zakresem sprzęt roboczy, do którego zaliczyć 

należy maszyny, narzędzia, instalacje, sprzęt do pracy na wysokości oraz inne urządzenia 

techniczne
1
. Osoba, do której, w głównej mierze kierowany jest dokument prawny,                

to pracodawca, określany, jako użytkownik maszyny. Dyrektywa określa wymagania 

techniczne dla szeroko rozumianego sprzętu roboczego, do którego zalicza się między innymi 

maszyny, rusztowania, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokościach oraz narzędzia. 

Dotyczy to zarówno sprzętu nowego oraz starego.   

Postanowienia dyrektywy narzędziowej zostały przeniesione do krajowego prawa  

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy
2
. Dodatkowo w rozdziale trzecim uwzględnione zostały 

minimalne wymagania techniczne, jakie muszą zostać spełnione przez maszyny 

eksploatowane w przedsiębiorstwie przemysłowym. 

                                                           
1
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas 

pracy. 
2
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
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Ponadto w prawodawstwie polskim obowiązującym dokumentem, którego treści odnoszą 

się do wszystkich maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych, bez względu na datę 

wprowadzenia ich do obrotu, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
3
. Zgodnie 

z rozporządzeniem eksploatowane maszyny powinny spełniać wymagania bhp przez cały 

okres ich użytkowania. 

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.  

w sprawie maszyn odnosi się do maszyn nowych wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 

roku
4
. Związana jest ona z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi projektowania, 

konstruowania, wytwarzania i wprowadzania maszyn do obrotu w celu zapewnienia 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa.  

Adresatem dyrektywy maszynowej są wszyscy, którzy wprowadzają maszyny do obrotu 

lub oddają do użytku - producent, dystrybutor oraz importer. Dokument odnosi się do maszyn 

nowych wyprodukowanych w krajach Unii Europejskiej, wytworzonych seryjnie, jak  

i jednostkowo oraz wszystkich maszyn, także używanych, importowanych z krajów trzecich. 

Obowiązkiem podmiotów odpowiedzialnych jest zapewnienie zgodności maszyn  

z wymaganiami zasadniczymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 

października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
5
. Niemniej jednak zapisy 

dyrektywy maszynowej przedstawione są na tyle ogólnie, że nie sugerują rozwiązań 

technicznych, jakie spotykane są w normach. W związku z tym, zastosowanie norm 

zharmonizowanych stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie wymagań zawartych  

w dyrektywach nowego podejścia. Nie posiadają one statusu obligatoryjnego, jednak 

zapewniają domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
6,7

 

3. Charakterystyka problemu 

Przedmiotem artykułu jest rozładowarka butelek typu Roundpac  

o numerze fabrycznym 464-279. Została ona wyprodukowana w 1999 r. Jej producentem jest 

firma KRONES.  

                                                           
3
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4
 Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. 

5
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

maszyn. 

6
 Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2010; Warszawa; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy. 
7
 Łabanowski W. 2012. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny 

Inspektorat Pracy. 
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Głównym zadaniem maszyny jest wyładowywanie butelek ze skrzynek. Za pomocą 

transportera dostarczane są pełne skrzynki. W dalszej kolejności butelki są odkładane  

na transporter wyjściowy butelek, a skrzynki są przesuwane poza maszynę  

z wykorzystaniem transportera. Schemat linii technologicznej rozlewu przedstawiono na 

rysunku 1.   

 

Rysunek 1. Schemat linii technologicznej rozlewu  

 

Zakres czynności, jaki obejmuje obsługę maszyny to przede wszystkim przygotowanie 

maszyny do pracy, kontrola oraz uruchomienie. Drugi etap dotyczy realizacji określonych 

zadań przez maszynę oraz ich nadzór. Trzecim etapem jest utrzymanie ruchu, w skład którego 

wchodzą czynności związane z konserwacją i czyszczeniem maszyny. Dodatkowo maszyna 

jest dostosowana do pracy zarówno w trybie ręcznym, jak  

i automatycznym. 
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4. Ocena spełnienia wymagań prawnych w wykorzystaniem listy 

kontrolnej 

Działania kontrolne rozładowarki butelek z wykorzystaniem listy kontrolnej (opracowanej 

na podstawie rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Ministra Gospodarki z dnia 30 

października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.) przyczyniły się do 

zidentyfikowania niezgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa w trzech 

obszarach – osłony, urządzenia ostrzegawcze, ochrona przed zagrożeniami energią 

elektryczną, które zostały zestawione w tabeli 1. Dodatkowo zaproponowane zostały 

działania  dostosowawcze w oparciu o następujące normy: 

 PN-EN ISO 13857: 2010 - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 

kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych 

 PN-EN ISO 14120: 2016 - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy 

osłon stałych i ruchomych 

 PN-EN ISO 12100: 2012 - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka  

i zmniejszanie ryzyka.  

 PN-EN ISO 60204: 2018 - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania 

ogólne. 

Tabela 1. 

Ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa przez rozładowarkę maszyn 2,3 8, 9, 10, 

11
. 

                                                           
8
 PN-EN ISO 13857: 2010 - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i 

dolnymi do stref niebezpiecznych. 
9
 PN-EN ISO 14120: 2016 - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

10
 PN-EN ISO 12100: 2012 - Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. 

11
 PN-EN ISO 60204: 2018 - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne. 

Lp. Niezgodność 
Opis działań dostosowawczych w oparciu o zbiór 

norm 

1. Osłony 

1.1. 

Szczelina między posadzką, a dolną krawędzią 

osłony maszyny, która umożliwia dostęp do 

strefy niebezpiecznej. 

Montaż osłon spełniających wymagania zgodnie z 

PN – EN ISO 13857 (p. 4.2.4.1) – szczelina między 

dolną krawędzią osłony, a posadzką powinna 

wynosić nie więcej niż 200 mm. 

2. Urządzenia ostrzegawcze 

2.1. 
Brak sygnalizacji świetlnej informującej o 

działaniu maszyny w określonych trybach 

Wymiana sygnalizatora świetlnego na nowy, który 

informować będzie o pracy maszyny w 

następujących trybach – normalnym, stanie 

ostrzegawczym, awarii, charakteryzujący się 

następującymi kolorami – zielony, żółty, czerwony – 

zgodnie z PN – EN ISO 12100: 2012 (p. 6.4.3) 
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Podstawowym problemem rozładowarki butelek są nieodpowiednio zaprojektowane 

osłony, które umożliwiają dostęp do ruchomych elementów poprzez szczeliny i luki.  

Nieodpowiednio zabezpieczone przewody elektryczne znajdujące się pod maszyną oraz 

brak sygnalizacji świetlnej informującej o stanie, w jakiej maszyna znajduje się  

w danej chwili to pozostałe niezgodności, które wiążą się z dużym zagrożeniem dla operatora. 

5. Podsumowanie 

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności każdego 

przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pracownicy w każdym momencie, muszą mieć zapewnione 

odpowiednie warunki pracy, uwzględniający stan techniczny maszyn i urządzeń, odpowiedni 

strój roboczy czy szkolenie stanowiskowe. Nie spełnienie tych wytycznych, wiążę się z 

odpowiednimi konsekwencjami. Dlatego zawsze należy się stosować do wymagań 

określonych przez ustawodawcę w przepisach prawnych. 

Przegląd i ocena własnego parku maszynowego może posłużyć pracodawcom jako 

działanie pozwalające na zredukowanie zagrożeń powiązanych z eksploatacją. Pozwala także 

na odpowiednią ocenę stanu bezpieczeństwa w analizowanym przypadku. 

Przedmiotem opracowania była analiza spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa 

przez rozładowarkę butelek w aspekcie zapewnienia operatorowi maszyny bezpiecznych 

warunków pracy. Na tej podstawie przeprowadzony został szereg działań umożliwiających 

identyfikację potencjalnych niezgodności.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się, że maszyna nie spełniła 

minimalnych wymagań bezpieczeństwa. W związku z powyższym dla zidentyfikowanych 

niezgodności zaleca się wdrożenie działań dostosowawczych w trzech obszarach roboczych: 

osłony, urządzenia ostrzegawcze oraz ochrona przed zagrożeniami energią elektryczną. 

Maszyna w przypadku nie dostosowania się do wymaganych zaleceń powinna być wycofana 

z produkcji.  

 

 

 

3. Ochrona przed zagrożeniami energią elektryczną 

3.1. 

Niezabezpieczone przewody elektryczne, 

znajdujące się pod maszyną, stanowią 

zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 

Zabezpieczenie przewodów elektrycznych w sposób 

uniemożliwiający bezpośredni kontakt z nimi – 

zgodnie z PN – EN ISO 60204: 2018. 
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