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Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

Przepisy dotyczące eksploatowania maszyn 
i urządzeo w zakładach górniczych



Ustawa z dnia 4. lutego 1994 r.
Prawo Geologiczne i górnicze

Art. 73. Przedsiębiorca jest obowiązany w 
szczególności:

1) rozpoznawad zagrożenia związane z ruchem zakładu 
górniczego i podejmowad środki zmierzające do 
zapobiegania i usuwania tych zagrożeo, w tym 
oceniad i dokumentowad ryzyko zawodowe 
występujące w ruchu zakładu górniczego oraz 
stosowad niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające to ryzyko;



Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy, …

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
bezpieczeostwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego związanego z ruchem w 
poszczególnych rodzajach podziemnych zakładów 
górniczych, a także szczegółowe zasady oceniania i 
dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania 
niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających 
to ryzyko w formie dokumentu bezpieczeostwa i 
ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w ruchu 
tych zakładów. …”



Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy, …

§ 624. 1. Maszyny, urządzenia i instalacje 
elektroenergetyczne zabezpiecza się przed 
skutkami zward doziemnych, zward 
międzyfazowych i przeciążeo w sposób 
zapewniający bezpieczeostwo osób oraz zakładu 
górniczego.

2. Aparatura zabezpieczająca powinna odpowiadad 
zasadniczym wymaganiom określonym w 
przepisach dotyczących wyrobów podlegających 
ocenie zgodności.



USTAWA KODEKS PRACY 
z dnia 26 czerwca 1974 r.  z późniejszymi zmianami

Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnid, aby 
stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 

1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
w szczególności zabezpieczały pracownika przed 
urazami, działaniem niebezpiecznych substancji 
chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, 
nadmiernym hałasem, działaniem drgao 
mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym 
i niebezpiecznym działaniem innych czynników 
środowiska pracy, 



Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagao dotyczących 

bezpieczeostwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy.

§ 2. 1. Pracodawca powinien podjąd działania mające na celu zapewnienie, że 
maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub 
odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą byd użytkowane bez 
pogorszenia bezpieczeostwa lub zdrowia pracowników.
2. Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brad pod uwagę 
specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie 
pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeostwa i zdrowia 
pracowników, w szczególności na stanowisku pracy; pracodawca powinien 
uwzględniad dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny.
3. Pracodawca powinien zastosowad odpowiednie rozwiązania mające na celu 
zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli maszyny nie 
mogą byd użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeostwa lub zdrowia pracowników.



Ocena ryzyka

Przykładowe zagrożenia związane z eksploatacją
maszyn i urządzeo w wyrobiskach kopalni węgla
kamiennego zagrożonej wybuchem metanu oraz
pyłu węglowego:

1) Zagrożenia dla pracowników (bezpośrednie):
– wybuch metanu i/lub pyłu węglowego,
– zagrożenie porażeniem łukiem, prądem elektrycznym,
– zagrożenia mechaniczne generowane przez części   

ruchome, niewłaściwe działanie maszyny na skutek 
zakłóceo, części stałe (ostre krawędzie), opadające 
skały itp., 



Ocena ryzyka

2) Zagrożenia dla maszyny – skutkujące 
zagrożeniem dla pracowników:
– utrata funkcjonalności na skutek uszkodzenia 

mechanicznego, 

– utrata funkcjonalności na skutek uszkodzenia  
elektrycznego,

– utrata funkcjonalności na skutek działania pola 
EMC.



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

Przepisy dotyczące wprowadzania nowych 
maszyn i urządzeo do zakładów górniczych



Ustawa z dnia 4. lutego 1994 r.
„Prawo Geologiczne i górnicze”

Art. 111. 1. W zakładach górniczych stosuje się wyroby:

1) spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności, 
określone w odrębnych przepisach;

2) dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych, 
w drodze decyzji, przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego, określone w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 8.

2) Decyzję o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w 
zakładach górniczych, zwaną dalej „dopuszczeniem”, 
wydaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po 
ustaleniu, że wyrób spełnia wymagania techniczne.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobów

do stosowania w zakładach górniczych

Zał. 2. WYMAGANIA TECHNICZNE …
3.3.6. Sprzęt elektryczny powinien spełniad wymagania określone w 

odpowiednich Polskich Normach z zakresu kompatybilności 
elektromagnetycznej. (…)

3.4.11. Instalacje systemów łączności, bezpieczeostwa i 
alarmowania powinny byd skonstruowane zgodnie z zasadami 
kompatybilności elektromagnetycznej tak, aby:
1) były odporne na zakłócenia emitowane przez urządzenia 

elektroenergetyczne pracujące w podziemnych zakładach 
górniczych;

2) nie emitowały zakłóceo mogących zakłócid pracę innych 
urządzeo i systemów telekomunikacyjnych w podziemnych 
zakładach górniczych;

3) były odporne na zakłócenia pochodzące od innych urządzeo 
telekomunikacyjnych pracujących w tych samych kablach.



USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności.

Art. 2. Celem ustawy jest:
1) eliminowanie zagrożeo stwarzanych przez wyroby 

dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów 
oraz mienia, a także zagrożeo dla środowiska;

2) znoszenie barier technicznych w handlu i 
ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego;

3) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów 
i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i 
niezależne podmioty.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie zasadniczych wymagao dla maszyn

§ 5. Maszyny mogą byd wprowadzane do obrotu 
lub oddawane do użytku, jeżeli przy 
prawidłowym zainstalowaniu i konserwacji 
oraz zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem 
lub w warunkach, które można przewidzied, 
nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeostwa 
i zdrowia osób oraz zwierząt domowych lub 
mienia oraz spełniają przepisy rozporządzenia.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 21 października 2008 r.

w sprawie zasadniczych wymagao dla maszyn

§ 6. 1. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub 
oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel:
1) zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze 

wymagania w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeostwa określone w rozporządzeniu;

(…)
4. Jeżeli do maszyn mają zastosowanie także odrębne 

przepisy, które przewidują umieszczenie oznakowania CE, 
oznakowanie może byd umieszczone pod warunkiem, że 
maszyny spełniają również wymagania określone w tych 
przepisach.



USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilności elektromagnetycznej 

Art. 1. Ustawa określa warunki zachowania przez urządzenie, w tym 
aparaturę, instalację stacjonarną, komponent oraz instalację ruchomą, 
zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku 
elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska 
niedopuszczalnych zaburzeo elektromagnetycznych, zwane dalej 
„kompatybilnością elektromagnetyczną”, oraz procedury oceny 
zgodności takiego urządzenia z następującymi wymaganiami 
dotyczącymi:
1) niewywoływania w swoim środowisku zaburzeo 

elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odpornośd 
na te zaburzenia innego urządzenia występującego w tym 
środowisku oraz

2) posiadania wymaganej odporności na zaburzenia  
elektromagnetyczne – zwanymi dalej „zasadniczymi wymaganiami”.



USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o kompatybilności elektromagnetycznej 

Rozdział 2

Procedury oceny zgodności

Art. 8.

Aparatura oraz instalacja stacjonarna przed 
wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do 
użytku podlegają obowiązkowej ocenie 
zgodności z zasadniczymi wymaganiami.



USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o kompatybilności elektromagnetycznej 

Art. 9.
1. Oceny zgodności dokonuje producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel.
2. Domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest 

zgodna z normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

3. Ocenę zgodności aparatury przeprowadza się dla wszystkich warunków 
działania tej aparatury, do jakich jest ona przeznaczona.

4. W przypadku aparatury, która może byd wytwarzana i używana w różnych 
konfiguracjach, ocenę zgodności aparatury przeprowadza się dla 
wszystkich reprezentatywnych konfiguracji zgodnych z przeznaczeniem 
aparatury.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wystarczające jest 
przeprowadzenie oceny zgodności aparatury w konfiguracji dającej 
największy poziom zaburzeo elektromagnetycznych i konfiguracji 
wykazującej najmniejszą odpornośd na działanie takich zaburzeo.



USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o kompatybilności elektromagnetycznej 

Art. 27.

W zakresie urządzeo przeznaczonych do  
stosowania w zakładach górniczych, zadania, 
o których mowa w art. 21-26, wykonuje Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego.



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

Kompatybilnośd elektromagnetyczna w nowym 
prawie górniczym i geologicznym



USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze

Art. 113.
1. W ruchu zakładu górniczego stosuje się wyroby, które:

1) spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, 
określone w odrębnych przepisach, lub 

2) zostały określone w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 15, spełniają wymagania techniczne określone w tych 
przepisach, zwane dalej „wymaganiami technicznymi”, 
zostały dopuszczone do stosowania w zakładach 
górniczych oraz oznakowane w sposób określony w tych 
przepisach, lub

3) zostały określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 120 ust. 1 lub 2 oraz spełniają wymagania określone 
w tych przepisach.



USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze

7. Do wniosku o wydanie dopuszczenia załącza się 
następujące dokumenty, sporządzone w języku 
polskim:

(…)
6) dokumenty potwierdzające dokonanie oceny 

zgodności, jeżeli są wymagane przez odrębne 
przepisy, w tym wydane na podstawie ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

7) certyfikat systemu zarządzania jakością lub 
informację o innym sposobie udokumentowania 
powtarzalności cech wyrobu – w przypadku 
produkcji więcej niż 1 egzemplarza wyrobu;



USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze

• 8) dokumentację techniczno-ruchową 
wyrobu zawierającą następujące informacje 
wymagane do jego prawidłowego i 
bezpiecznego stosowania:

a) dane techniczne,

b) identyfikację zagrożeo powodowanych 
przez wyrób w czasie jego stosowania,



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

Wnioski koocowe



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

• Podsumowując należy podkreślid, że aspekty 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 
dotyczą wszystkich wyrobów, w tym, wyrobów 
przeznaczonych do podziemnych zakładów 
górniczych.

• Obowiązujące przepisy prawne nakładają na 
wprowadzającego wyrób na rynek (również na zakład 
górniczy) dokonanie oceny wyrobów pod kątem 
zagrożeo związanych z kompatybilnością 
elektromagnetyczną.



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

• Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jako organ 
nadzoru w zakresie urządzeo przeznaczonych dla 
górnictwa nadzoruje również przestrzeganie 
wymagao Dyrektywy EMC w podziemnych zakładach 
górniczych.

• Jednostka wprowadzająca wyrób na rynek winna 
dostarczyd niezbędne dokumenty potwierdzające 
spełnienie przepisów, w tym Dyrektywy EMC.



Aspekty prawne kompatybilności 
elektromagnetycznej w górnictwie

Dziękuję za uwagę


