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Dyrektywa 2014/34/UE – nowa dyrektywa ATEX. 
 Warsztaty dla przemysłu  

Warszawa, 26 listopada 2015 
 

 
W dniu 26 listopada 2015 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla przemysłu dotyczące dyrektywy 2014/34/UE 
(nowa dyrektywa ATEX), organizowane przez Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospo-
darki oraz Główny Instytut Górnictwa (Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego, Kopalnia Doświadczalna 
„BARBARA”).  

 
                                                           ———————————— 

 

Warsztaty poświęcone dyrektywie 2014/34/UE, 
dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przezna-
czonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybucho-
wej (nowa dyrektywa ATEX) zorganizowane przez De-
partament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa 
Gospodarki oraz Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybu-
chowego KD „BARBARA” skierowane były w do 
przedsiębiorców, osób pracujących w przemyśle mającym 
związek z atmosferami zagrożonymi wybuchem oraz 
wszelkich instytucji, jednostek naukowych i badawczych 
zainteresowanych tą tematyką. Program warsztatów 
obejmował przedstawienie nowych wymagań zawartych 
w Dyrektywie 2014/34/UE, jej zakresu oraz obowiąz-
ków podmiotów gospodarczych a także omówienie za-
gadnień związanych z nadzorem nad rynkiem wyrobów 
przeciwwybuchowych. Tematyka zagadnień spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Chęć uczestnictwa w prze-
prowadzonych warsztatach zgłosiło około 250 osób, za-
równo z branży przemysłowej jak i naukowo-badawczej.   
 

 
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich wystąpień 

 
 Przybyłych uczestników oraz prelegentów przy-
witał dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospo-
darczego Pan Krzysztof Majewski i tuż po godzinie 10.00 

swoje wystąpienie rozpoczął dr inż. Michał Górny, kie-
rownik Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego, 
w imieniu przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pana 
Mario Gabrielli Cossellu, który niestety nie mógł wziąć 
udziału w warsztatach. Omówione zostały główne różni-
ce pomiędzy obecnie obowiązującą Dyrektywą 94/9/WE 
a wchodzącą w życie z dniem 20 kwietnia 2016 roku, Dy-
rektywą  2014/34/UE, a także obowiązki producentów i 
jednostek notyfikowanych, związane z wejściem w życie 
nowej dyrektywy ATEX.   
 

 
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego  

-  Krzysztof Majewski 
 

W dalszej kolejności, uczestnicy mieli przyjem-
ność wysłuchać wystąpienia Naczelnika Wydziału Bez-
pieczeństwa Przemysłowego i Technicznego, Pana 
Krzysztofa Zawiślaka, z którego można było dowiedzieć 
się wielu ciekawych informacji na temat obowiązków do-
tyczących podmiotów gospodarczych. Po tym wystąpie-
niu, przyszła kolej na krótką przerwę, w trakcie której 
uczestnicy w kuluarach mieli możliwość przedyskutowa-
nia omawianych zagadnień, zarówno między sobą jak i z 
prelegentami. 
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Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego i Technicznego 

- Krzysztof Zawiślak 
 

Następnie uczestnicy warsztatów mieli możli-
wość wysłuchania wystąpienia dr inż. Michała Górnego, 
dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów przeciwwy-
buchowych. W wygłoszonym referacie zawarte było wie-
le bardzo ważnych informacji dotyczących funkcji, 
uprawnień jak i zobowiązań jakie posiadają organy nad-
zoru nad rynkiem i które w szczególności dotyczą produ-
centów urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach 
potencjalnie zagrożonych wybuchem, których tak liczne 
grono uczestniczyło w zorganizowanych warsztatach. 
Kolejnym wystąpieniem, które również spotkało się z 
dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotka-
nia był referat mgr inż. Łukasza Surowego, pracownika 
Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD 
„Barbara”, którego treść miała na celu, w pewnym sensie, 
uporządkowanie wiedzy dotyczącej zakresu dyrektywy 
ATEX oraz obowiązków producenta. Omówione zostały 
przypadki urządzeń i zestawów z pogranicza dyrektywy, z 
którymi producenci oraz użytkownicy mają do czynienia, 
a których zrozumienie definicji niejednokrotnie spotyka 
się z dużymi trudnościami. 
 

       
Wystąpienie mgr inż. Łukasza Surowego 

 
Ostatnim wystąpieniem była prezentacja mgr inż.  

Michała Hirsza, będącego również pracownikiem  

Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD 
„Barbara”, z którego uczestnicy spotkania, a w szczegól-
ności producenci, mogli zaczerpnąć wiedzy, w jaki spo-
sób przygotować dokument – Deklarację zgodności UE. 
Wskazano jakie elementy powinien dokument ten zawie-
rać, przedstawiono kilka szczególnych przypadków z ja-
kimi można mieć styczność w przypadku tego rodzaju 
dokumentów, a także omówiono najczęstsze problema-
tyczne zagadnienia. 
 

 
Wystąpienie mgr inż. Michała Hirsz 

 

 
Prowadzący dyskusję - dr inż. Michał Górny 

 
Zwieńczeniem warsztatów poświęconych dyrek-

tywie 2014/34/UE była dyskusja którą poprowadził dr 
inż. Michał Górny. Niewątpliwie wszystkie wystąpienia 
wzbudziły duże zainteresowanie ze strony uczestników, 
czego następstwem był szereg pytań skierowanych do 
prelegentów. Po udzieleniu wyczerpujący odpowiedzi 
spotkanie dobiegło końca. Zważywszy na ilość uczestni-
ków  warsztatów i ich aktywny udział, można stwierdzić 
iż spotkanie to spełniło pokładane oczekiwania.  
 

mgr inż. Michał Hirsz 
Zakładu Bezpieczeństwa  

Przeciwwybuchowego KD „BARBARA” 
 


