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METODYKA PROJEKTOWANIA FUNKCJI BEZPIECZEŃSTWA 

OPARTYCH NA WYKORZYSTANIU TECHNIKI RFID 
 

THE DEVELOPMENT OF SAFETY FUNCTIONS WITH THE APPLICATION 
OF RFID TECHNOLOGY 

 
Streszczenie: Zastosowanie techniki RFID w związanych z bezpieczeństwem elementach systemów stero-
wania maszyn, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, wymaga odpowiedniego 
uwzględnienia właściwości tej techniki w procesie projektowania. Istotne jest uwzględnienie zaleceń i ogra-
niczeń dotyczących stosowania techniki RFID i parametrów charakterystycznych urządzeń bezpieczeństwa 
stosujących tę technikę. Należy określić wymagania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym, 
opracować specyfikację funkcji bezpieczeństwa, sformułować wymagania dotyczące projektowania i inte-
gracji odpowiednich elementów systemu sterowania, a następnie zrealizować proces projektowania. W końcu 
należy sporządzić informację dla użytkownika oraz przeprowadzić walidację całości projektu w celu potwier-
dzenia spełnienia wymagań. 
 
Abstract: The application of RFID technology in the safety elements of machinery control systems according 
to the essential requirements of directive 2006/42/EC requires to comply respectively the properties of this 
technology in the development process. It is important to comply the recommendations and restrictions of 
RFID technology application and the characteristic parameters of safety devices using this technology. The 
requirements in the area of functional safety management should be specified together with the safety function 
specification, the specification of requirements for design and integration of the suitable control system ele-
ments. Then the development process should be performed. At the end of this process the information for use 
should be elaborated and the validation should be performed to confirm the compliance with the requirements. 
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1. Wstęp 

Technika RFID, opracowana w celu zapewnie-
nia możliwości identyfikacji przedmiotów, 
została również wskazana jako możliwa do 
wykorzystania w obszarze środków bezpieczeń-
stwa pozwalających na zmniejszenie ryzyka 
użytkowania maszyn [1, 2]. Badania prowa-
dzone w tym kierunku pozwoliły na wskazanie 
właściwych sposobów aplikacji techniki RFID 
w wyposażeniu ochronnym maszyn, funkcjo-
nującym w ramach środków bezpieczeństwa 
opartych na sterowaniu oraz w innych aplika-
cjach pozwalających na monitorowanie stanu 
elementów maszyny związanych z bezpieczeń-
stwem [3], a także kontroli dostępu do ob-
szarów występowania zagrożeń. Kolejne bada-
nia pozwoliły na określenie wymagań szcze-
gółowych umożliwiających spełnienie zasad-
niczych wymagań bezpieczeństwa zawartych  
w dyrektywie 2006/42/WE [4], w odniesieniu  

 
 

do elementów bezpieczeństwa korzystających  
z techniki RFID oraz przedstawienie metodyki 
prowadzenia oceny tej zgodności [5]. 
Wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa 
wykorzystującego technikę RFID do realizacji 
funkcji bezpieczeństwa w związanych z bezpie-
czeństwem układach sterowania maszyn podle-
ga wymaganiom, których celem jest zapew-
nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
funkcjonalnego, co wynika z dyrektywy 
2006/42/WE i podstawowej normy z nią zhar-
monizowanej [6]. Wymaga to zastosowania me-
todyki projektowania funkcji bezpieczeństwa 
uwzględniającej charakterystyczne właściwości 
tego wyposażenia. 
Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego (i normy [6]) są bardzo 
ogólne, stąd należy sięgnąć do odpowiedniej 
normy zharmonizowanej z dyrektywą w celu 
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uzyskania wymagań szczegółowych. Urządze-
nie bezpieczeństwa wykorzystujące technikę 
RFID jest układem elektronicznym programo-
walnym zawierającym system identyfikacji 
transponderów z bazą danych. Stąd odpowied-
nią normą do zastosowania będzie PN-
EN 62061:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Bez-

pieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, ele-

ktronicznych i elektronicznych programowa-

lnych systemów sterowania związanych z bez-

pieczeństwem (do normy opublikowano dwie 
zmiany: A1:2013-06 i A2:2016-01). 

2. Wymagania ogólne dotyczące SRECS 

Norma PN-EN 62061 formułuje wymagania 
bezpieczeństwa funkcjonalnego w odniesieniu 
do związanego z bezpieczeństwem systemu ste-
rowania maszyny (SRECS) zasilanego energią 
elektryczną. SRECS jest definiowany jako sys-
tem sterowania maszyny, którego uszkodzenie 
może skutkować bezpośrednim wzrostem 
ryzyka. Taki system sterowania składa się z po-
dsystemów. Jednym z podsystemów może być 
wyposażenie bezpieczeństwa wykorzystujące 
technikę RFID. 
Nienaruszalność bezpieczeństwa jest to praw-
dopodobieństwo, że SRECS lub jego podsystem 
wykona w sposób zadowalający wymagane 
funkcje sterujące związane z bezpieczeństwem 
we wszystkich określonych warunkach. Na 
nienaruszalność bezpieczeństwa składają się 
nienaruszalność bezpieczeństwa sprzętu (część 
nienaruszalności bezpieczeństwa SRECS lub 
jego podsystemu zawierająca zarówno wyma-
gania dotyczące prawdopodobieństwa niebe-
zpiecznych przypadkowych uszkodzeń sprzętu, 
jak i ograniczenia architektury) i nienaruszal-
ność bezpieczeństwa oprogramowania (część 
systematycznej nienaruszalności SRECS lub je-
go podsystemu odnosząca się do zdolności op-
rogramowania elektronicznych systemów pro-
gramowalnych do realizacji funkcji sterowania 
związanej z bezpieczeństwem we wszystkich 
ustalonych warunkach w ustalonym czasie). 
Norma PN-EN 62061 formułuje wymagania 
odnoszące się do SRECS poprzez następujące 
zagadnienia: 
− wymagania dotyczące zarządzania bezpie-

czeństwem funkcjonalnym, 
− wymagania dotyczące specyfikacji związa-

nych z bezpieczeństwem funkcji sterowania 
(SRCF), 

− wymagania dotyczące projektowania i inte-
gracji SRECS, 

− sporządzenie informacji dla użytkownika, 
− walidacja SRECS, 
− procedury zarządzania modyfikacjami 

SRECS. 
W przypadku SRECS stosującego technikę 
RFID wymagania normy PN-EN 62061 można 
uwzględnić przy projektowaniu następujących 
podsystemów: 
− podsystem urządzenia bezpieczeństwa wy-

korzystującego technikę RFID – jest to 
układ czujnika RFID wykrywającego sytua-
cje zagrożenia o strukturze zawierającej 
następujące elementy: czytnik RFID (ze zin-
tegrowaną funkcją identyfikacji transpon-
derów), jednostkę sterująco-monitorującą  
i element przełączający sygnału wyjścio-
wego (OSSD). SRCF realizowana przez ten 
podsystem polega na wykrywaniu zaniku 
identyfikacji transpondera (jest równoważne 
ze stwierdzeniem sytuacji zagrożenia) i sy-
gnalizacji tego faktu. Wymagania szczegó-
łowe dotyczące podsystemu urządzenia bez-
pieczeństwa wykorzystującego technikę 
RFID były formułowane w oparciu o normę 
PN-EN 61496 (patrz [5]), lecz nie określają 
one szczegółów metodyki wyznaczenia po-
ziomu nienaruszalności bezpieczeństwa za-
pewnianego przez tak określony podsystem. 
Zatem w tym aspekcie należy dodatkowo 
wykorzystać normę PN-EN 62061. Szcze-
gólnie dotyczy to zapewnienia nienaruszal-
ności bezpieczeństwa oprogramowania i wy-
znaczenia granicy poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa dla tak określonego podsys-
temu SRECS; 

− podsystem SRECS wykorzystujący możli-
wości oferowane przez technikę RFID – ze 
względu na specyfikę techniki RFID racjo-
nalne jest jej wykorzystanie do realizacji 
SRCF polegającej na blokowaniu możliwo-
ści uruchomienia maszyny po stwierdzeniu 
zaniku identyfikacji transpondera. Elementa-
mi struktury podsystemu SRECS realizują-
cego powyższą SRCF będą: podsystem 
urządzenia bezpieczeństwa wykorzystując-
ego technikę RFID (czujnik sytuacji za-
grożenia), element logiczny (np. PLC – od-
powiada za logiczną realizację funkcji bez-
pieczeństwa) i element wykonawczy (bloku-
jący możliwość przejścia maszyny w stan 
energetyczny związany z zagrożeniem np. 
blokowanie uruchomienia napędów). W tym 
przypadku norma PN-EN 62061 powinna 
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być wykorzystana do określenia wymaga-
nego poziomu nienaruszalności bezpieczeńs-
twa SIL i do zapewnienia, że projektowany 
podsystem spełni to wymaganie. 

3. Specyfikacja wymagań dla SRCF 

Na wstępnym etapie projektowania urządzenia 
bezpieczeństwa wykorzystującego technikę 
RFID należy sporządzić oraz udokumentować  
i zweryfikować specyfikację realizowanej 
SRCF. Powinna ona zawierać: 
− specyfikację wymagań funkcjonalnych, 
− specyfikację wymagań dotyczących nienaru-

szalności bezpieczeństwa. 
Przy sporządzaniu specyfikacji wymagań doty-
czących SRCF należy korzystać z dostępnych 
informacji, w tym: 
− wyników oceny ryzyka dotyczącej sytuacji 

zagrożenia, dla której podjęto decyzję o re-
dukcji ryzyka metodami sterowania i okre-
ślono stosowną funkcję bezpieczeństwa; 

− charakterystyki działania maszyny uwzglę-
dniające: rodzaje pracy, czas cyklu, czas 
zadziałania (odpowiedzi), warunki środowi-
skowe, zasady współdziałania człowieka  
z maszyną; 

− informacji dotyczących funkcji bezpieczeń-
stwa, które mogą mieć wpływ na projekt 
związanych z bezpieczeństwem elementów 
systemu sterowania, w tym: opis zachowa-
nia się maszyny w sytuacjach związanych  
z funkcją bezpieczeństwa, interfejsy pomię-
dzy elementami uczestniczącymi w realiza-
cji funkcji bezpieczeństwa, wymagane fun-
kcje reagowania na uszkodzenia funkcji bez-
pieczeństwa. 

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych dla 
SRCF powinna opisywać szczegóły jej działa-
nia, o ile to odpowiednie, obejmujące następu-
jące informacje: 
− warunki pracy maszyny, w których SRCS 

powinna być aktywna lub nieaktywna, 
− częstość aktywowania SRCF, 
− wymagany czas zadziałania (reakcji), 
− pierwszeństwo wśród tych funkcji, które 

mogą być równocześnie aktywne, 
− interfejsy do innych funkcji maszyny i wy-

magane czasy odpowiedzi urządzeń wejś-
cia/wyjścia, 

− opis SRCF, 
− opis funkcji reagowania na defekty i wszel-

kie ograniczenia, 
− opis środowiska pracy, 

− procedury badania i związane z tym wypo-
sażenie badawcze, 

− znamionową liczbę cykli działania. 
Specyfikacja wymagań dotyczących nienaru-
szalności bezpieczeństwa SRCF powinna być 
określona na podstawie oceny ryzyka, co poz-
woli zapewnić osiągnięcie odpowiedniego stop-
nia redukcji ryzyka. 
Wymagania dotyczące nienaruszalności bezpie-
czeństwa należy określić poprzez podanie po-
ziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 
zgodnie z tablicą 1. 
 

Tablica 1. Poziomy nienaruszalności bezpiecze-

ństwa SIL wyrażone wartością prawdopodo-

bieństwa wystąpienia niebezpiecznych uszko-

dzeń na godzinę. 

Poziom 
nienaruszalności 
bezpieczeństwa 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia niebezpiecznych 
uszkodzeń na godzinę (PFHD) 

3 10-8 ≤ PFHD < 10-7 
2 10-7 ≤ PFHD < 10-6 
1 10-6 ≤ PFHD < 10-5 

 

Do oceny ryzyka można zastosować dowolną 
sprawdzoną metodę. Norma PN-EN 62061  
w załączniku A określa przykładową metodykę 
jakościowego oszacowania ryzyka. 

4. Projektowanie i integracja SRECS wy-
korzystującego technikę RFID 

SRECS wykorzystujący technikę RFID należy 
dobrać lub zaprojektować, tak aby spełniał 
specyfikację wymagań bezpieczeństwa i spe-
cyfikację wymagań oprogramowania. W zakre-
sie dotyczącym nienaruszalności bezpieczeń-
stwa sprzętu należy uwzględnić: 
− ograniczenia architektury w odniesieniu do 

nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu, 
− wymagania dotyczące prawdopodobieństwa 

niebezpiecznych uszkodzeń przypadkowych 
sprzętu, 

− wymagania dotyczące nienaruszalności bez-
pieczeństwa systematycznej zawierające 
wymagania dotyczące unikania uszkodzeń  
i dotyczące kontroli defektów systematycz-
nych, 

− wymagania dotyczące zachowania się 
SRECS w przypadku wykrycia defektów, 

− wymagania dotyczące projektowania i wy-
twarzania oprogramowania związanego  
z bezpieczeństwem. 

W projekcie SRECS wykorzystującego tech-
nikę RFID należy uwzględnić wymagania i mo-
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żliwości samej techniki RFID. Źródłem tych 
wymagań powinny być normy przedmiotowe 
odpowiednie do rodzaju techniki RFID, która 
zostanie zastosowana. 
W projekcie SRECS należy także uwzględnić 
możliwości i ograniczenia człowieka (w tym 
rozsądnie przewidywane niewłaściwe użytko-
wanie). Projekt SRECS powinien być odpo-
wiedni do działań przypisywanych operatorowi, 
personelowi utrzymania ruchu i innym osobom. 
Projekt interfejsu operatorskiego powinien 
nawiązywać do dobrej praktyki ergonomicznej. 
W przypadku wykorzystania techniki RFID 
powinien on uwzględniać geometrię strefy ide-
ntyfikacji i wynikający z niej zasięg identy-
fikacji oraz potencjalne uciążliwości wynika-
jące z konieczności pozycjonowania transpon-
dera w strefie identyfikacji. 
Defektów systematycznych SRECS (projekto-
wych i wynikających z niewłaściwego wykona-
nia) należy unikać poprzez stosowanie następu-
jących środków: 
− projektowanie i wdrażanie SRECS zgodnie  

z planem bezpieczeństwa funkcjonalnego, 
− właściwy dobór, połączenie, rozmieszcze-

nie, montaż i instalowanie podsystemu łącz-
nie prowadzeniem kabli i wykonywaniem 
połączeń, 

− stosowanie SRECS zgodnie ze specyfikacją 
producenta, 

− stosowanie wskazówek producenta dotyczą-
cych zastosowania i instalowania oraz zasad 
dobrej praktyki inżynierskiej, 

− stosowanie podsystemów o kompatybilnych 
charakterystykach pracy, 

− stosowanie zabezpieczeń oraz zapobieganie 
utracie połączeń uziemienia funkcjonalnego, 

− nie należy wykorzystywać nieudokumento-
wanych rodzajów pracy stosowanych ko-
mponentów, 

− należy przewidywać niewłaściwe użycie, 
zmiany środowiska pracy lub modyfikacje. 

W projektowaniu należy dodatkowo stosować 
następujące techniki: 
− przeglądy projektu sprzętu SRECS w celu 

wykrywania rozbieżności pomiędzy specyfi-
kacją i wdrożeniem, 

− komputerowe narzędzia wspomagające pro-
jektowanie, w tym funkcje symulacji i ana-
lizy. 

W celu kontroli defektów systematycznych na-
leży stosować odpowiednie rozwiązania obej-
mujące: 

− SRECS jest tak zaprojektowane, że po odłą-
czeniu zasilania elektrycznego maszyna 
osiąga lub utrzymuje stan bezpieczny, 

− zmiany napięcia zasilającego (np. przerwy, 
zapady) nie powodują zagrożenia, 

− efekty zaburzeń elektromagnetycznych  
w środowisku lub podsystemie nie powodują 
zagrożenia, 

− skutki szeroko rozumianych błędów w pod-
systemach transmisji danych bezpieczeństwa 
nie powodują zagrożenia, 

− wystąpienie defektów w interfejsie, jest wy-
krywane, a funkcja reagowania na defekty 
jest w stanie zadziałać zanim wystąpi za-
grożenie związane z tym defektem. 

W zakresie kompatybilności elektromagnety-
cznej podsystem SRECS powinien spełniać wy-
magania dotyczące nie wprowadzania warun-
ków niebezpiecznych lub zagrożeń dla innych 
podsystemów, nie powinna następować utrata 
SRCF związanej z podsystemem, w przypadku 
występowania chwilowych lub ciągłych zakłó-
ceń stan bezpieczeństwa maszyny jest osiągany 
zanim wystąpi zagrożenie lub jest utrzymywany 
do czasu ustąpienia zakłóceń. 
Konstrukcja i opracowanie SRECS również po-
winny w pełni uwzględniać specyfikację wyma-
gań bezpieczeństwa, procesy z tym związane 
powinny być udokumentowane. W projekcie ar-
chitektury SRECS należy uwzględnić dekom-
pozycję układu na bloki funkcjonalne (struktura 
systemu). Architektura SRECS powinna zostać 
opisana poprzez podanie opisu struktury, wy-
magań bezpieczeństwa (w tym poziomu nie-
naruszalności bezpieczeństwa SIL) dotyczących 
każdego bloku funkcjonalnego oraz przez okre-
ślenie wejść i wyjść każdego bloku. 
Jeżeli projektowanie SRECS wykorzystującego 
technikę RFID oparte jest o wymagania normy 
PN-EN 61496, to w zakresie wymagań konstru-
kcyjnych i dotyczących kompatybilności elek-
tromagnetycznej spełnienie wymagań tej normy 
jest odpowiednie w miejsce wymagań wynika-
jących z normy PN-EN 62061. 
Nienaruszalność bezpieczeństwa sprzętu należy 
określać poprzez prawdopodobieństwo wystą-
pienia uszkodzeń niebezpiecznych na godzinę 
w odniesieniu do każdej realizowanej SRCF.  
W architekturze (strukturze) szeregowego połą-
czenia bloków funkcjonalnych defekt jednego  
z bloków skutkuje defektem całej SRCF.  
W tym przypadku, dla konkretnej SRCF osza-
cowanie prawdopodobieństwa wystąpienia usz-
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kodzenia niebezpiecznego PFHD na godzinę 
może być obliczone ze wzoru: 

 PFHD = PFHD1 + … + PFHDn + PTE (1) 

gdzie: 
PFHD1,…,PFHDn – prawdopodobieństwa wystą-

pienia defektów niebezpiecznych na godzinę 
związane z poszczególnymi blokami fun-
kcjonalnymi, 

PTE – prawdopodobieństwo niebezpiecznego 
błędu transmisji na godzinę. 

Wyznaczenie parametru PFHD dla SRCF jest 
równoznaczne z określeniem poziomu nienaru-
szalności bezpieczeństwa SIL dla podsystemu 
realizującego SRCF (na podstawie tablicy 1). 
W SRECS zawierającym szeregowo połączone 
podsystemy o różnych SILCL (granica osią-
gnięcia SIL dla podsystemu), SIL wynikowy 
jest co najwyżej równy najniższemu SILCL 
zaangażowanemu w realizację SRCF. 

5. Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa 
oprogramowania SRECS 

W podsystemach SRECS wykorzystujących te-
chnikę RFID zawsze występuje, realizowana 
programowo, funkcja identyfikacji transpon-
derów na podstawie odpowiedniej bazy danych 
oraz funkcje towarzyszące pozwalające na 
zarządzanie tą bazą. Również inne elementy 
tych podsystemów mogą wykorzystywać ele-
menty programowalne. 
Specyfikację wymagań bezpieczeństwa opro-
gramowania należy opracować dla każdego 
podsystemu w oparciu o specyfikację wymagań 
bezpieczeństwa SRCF i architekturę SRECS.  
W specyfikacji wymagań bezpieczeństwa opro-
gramowania należy uwzględnić: 
− logikę wszystkich bloków funkcjonalnych 

przypisanych każdemu podsystemowi, 
− interfejsy wejścia/wyjścia przypisane blo-

kowi funkcjonalnemu, 
− format i zakresy danych wejściowych i wyj-

ściowych i ich odniesienie do bloków fun-
kcjonalnych, 

− dane istotne do opisania ograniczeń bloku 
funkcjonalnego, 

− funkcje diagnostyczne innych urządzeń 
wchodzących w skład SRECS, 

− funkcje umożliwiające maszynie osiągnięcie 
stanu bezpieczeństwa, 

− funkcje odnoszące się do wykrywania, ko-
munikowania i postępowania z defektami, 

− funkcje odnoszące się do testów okresowych 
maszyny, 

− funkcje zapobiegające nieautoryzowanym 
zmianom oprogramowania SRECS, 

− interfejsy inne niż do SRCF, 
− pojemności oraz czasy odpowiedzi. 
Należy także stosować się do wymagań (spe-
cyfikacji) w zakresie parametryzacji oprogra-
mowania SRECS. Jest to aspekt projektu trak-
towany jako związany z bezpieczeństwem i opi-
sany w specyfikacji wymagań bezpieczeństwa 
oprogramowania. Należy zapewnić nienaru-
szalność wszystkich danych stosowanych do 
parametryzacji. W tym celu należy stosować 
odpowiednie narzędzia programowe, wykony-
wać odpowiednie analizy i badania (testy fun-
kcjonalne i testy dynamiczne) oraz sporządzać 
dokumentację. 

6. Informacja dla użytkownika 

Wymagania opracowane na podstawie normy 
PN-EN 61496 dla urządzenia bezpieczeństwa 
wykorzystującego technikę RFID uwzględniają 
wymagania dotyczące sporządzenia informacji 
dla użytkownika. Niżej podane wymagania 
wynikające z normy PN-EN 62061 należy 
stosować uzupełniająco i odpowiednio. W przy-
padku podsystemów SRECS wykorzystujących 
możliwości techniki RFID poniższe wymagania 
dotyczące informacji dla użytkownika należy 
przyjąć za podstawowe i uzupełnić je odpo-
wiednio wymaganiami uwzględniającymi spe-
cyfikę techniki RFID. 

7. Walidacja SRECS wykorzystującego 
technikę RFID 

Walidacja jest potwierdzeniem przez spraw-
dzenie (tj. badania i analizy), że SRECS spełnia 
wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego  
w określonych zastosowaniach. Istotnym ele-
mentem walidacji SRECS wykorzystującego te-
chnikę RFID powinny być sprawdzenia zgod-
ności przyjętych rozwiązań z odpowiednimi no-
rmami przedmiotowymi dotyczącymi techniki 
RFID. 
Walidacja SRECS powinna być przeprowadza-
na zgodnie z wcześniej przygotowanym planem 
walidacji, który powinien obejmować walidację 
sprzętu i walidację oprogramowania. Walidacji 
należy poddać każdą SRCF, która została okre-
ślona w specyfikacji wymagań SRECS oraz 
wszystkie procedury działania i konserwacji. 
Walidacja powinna zostać udokumentowana. 
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8. Podsumowanie 

Technika RFID, odpowiednio zastosowana  
w wyposażeniu bezpieczeństwa maszyn i wy-
korzystana do realizacji funkcji bezpieczeństwa 
w związanych z bezpieczeństwem systemach 
sterowania maszyn pozwala na zmniejszenie 
ryzyka ich użytkowania. Proces projektowania 
tych funkcji powinien być przeprowadzony  
w oparciu o ocenę ryzyka i zgodnie z zasadami 
umożliwiającymi osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Stąd 
wynika potrzeba uwzględnienia w procesie pro-
jektowania odpowiedniej metodyki pozwala-
jącej na spełnienie wymagań szczegółowych 
dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego. 
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – 
Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-
PIB) opracowaną metodykę projektowania 
funkcji bezpieczeństwa opartych na stosowaniu 
techniki RFID zgodną z normatywnymi wy-
maganiami szczegółowymi i uzupełnioną o za-
lecenia i ograniczenia stosowania tej techniki  
w środkach bezpieczeństwa maszyn. W wyko-
nanym opracowaniu zawarto również materiały 
informacyjne całościowo przedstawiające zaga-
dnienie stosowania techniki RFID do zmniej-
szania ryzyka użytkowania maszyn [8]. 
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Informacje dodatkowe 

Opracowanie wykonane na podstawie wyników 
zadania realizowanego w ramach III etapu Pro-
gramu Wieloletniego pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa i warunków pracy”. 


