Pytanie skierowane do CIOP-PIB
Pytanie: Chciałbym otworzyć cukiernię (produkcja cukiernicza) posiadam
maszyny do których nie mam dokumentów typu DTR oraz brak znaków CE.
Maszyny są używane, sprawne niestety nie najnowszej konstrukcji, posiadam
także maszynę, którą skonstruowałem sam (walcarka do miażdżenia) i mam
poważny dylemat co z tym wszystkim zrobić, w wielu przypadkach firmy które
je wyprodukowały już nie istnieją, natomiast piec piekarski który zakupiłem z
firmy ELCAL Biała Rawska (firma istniejąca) także nie posiadam do tego
urządzenia dokumentacji.
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję:
1. Ww. kwestię reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.).
2. Maszyny, które zostały wyprodukowane przed 2003 r. powinny być dostosowane
do ww. rozporządzenia. Dostosowanie maszyn polega na:
- dokonaniu tzw. inwentaryzacji czyli porównaniu stanu istniejącego do ww.
rozporządzenia (audyt wykonany przez np. właściciela, elektryka, bhp, konstruktora,
głównego technologa lub inżyniera ruchu),
- odnotowaniu braków przy maszynie wynikających z ww. rozporządzenia tj.
sporządzenie stosownej dokumentacji z takiego przeglądu np. lista kontrolna,
protokół,
- ustalenie okresu i osób odpowiedzialnych za usunięcie nieprawidłowości,
- dokonanie stosownych napraw, udoskonaleń, zabezpieczeń itp. mając na uwadze
ww. rozporządzenie.
- sporządzenie protokołu zgodności (deklaracji) maszyny z ww. rozporządzeniem.
3. Dotyczy to wszystkich maszyn i tych z DTR i tych, które DTR nie posiadają.
4. Do zakładów, które istnieją można zwrócić się o przesłanie dokumentacji (DTR).
5. Do każdej maszyny powinna być sporządzona instrukcja obsługi (DTR) i BHP.
6. W przypadku trudności w ww. temacie można wynająć firmę zewnętrzną.
Są to ogólne wiadomości i wskazówki.
Trudno jednoznacznie stwierdzić co należy wykonać przy Pana maszynach
gdyż przekazane informacje są zbyt ogólne. Jedynie audyt maszyn może stwierdzić i
odpowiedzieć na postawione pytanie co należy zrobić przy maszynie aby spełniała
minimalne wymagania bhp.
W załączeniu przesyłam cyt. rozporządzenie i listę kontrolną, które nakreślą
Panu wiedzę o stanie bhp przy maszynach.
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