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DZIEŃ 1 

09:00-09:30 Przywitanie, określenie oczekiwań uczestników, omówienie programu 

09:30-10:30 
 

(60’) 

1. CE - podstawy dla branży elektrycznej 
A) Podstawowe akty prawne Unii Europejskiej i ustawodawstwo polskie 

- W jakim celu wprowadzono oznaczenie CE i od kiedy musi ono być stosowane? 
- Jakie przepisy związane z oznaczeniem CE obowiązują w UE i Polsce?  
- Czym są moduły oceny zgodności, kto i kiedy je stosuje? 
- Jaką rolę pełnią jednostki notyfikowane, akredytowane, laboratoria badawcze? 

10:30-10:40 Przerwa kawowa 

10:40-12:00 
 

(80’) 

1. CE - podstawy dla branży elektrycznej   ..cd 
A) Podstawowe akty prawne (30’) … dokończenie 

- Jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE i na jakim terytorium musi ono być stosowane? 
- Czym różni się system oceny zgodności w krajach EOG od systemów innych terytoriów świata? 
- Kiedy należy stosować dyrektywy starego podejścia (SP), nowego podejścia (NP), globalnego 

podejścia (GP), Ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów, szczegółowe przepisy krajowe? 
B) Normalizacja europejska i krajowa 

- Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi? 
- Kiedy stosowanie norm staje się obowiązkowe? 
- Gdzie szukać norm i jak ominąć trudności w ich praktycznym zastosowaniu? 

12:00-12:10 Przerwa kawowa 

12:10-13:15 
 

(65’) 

1. CE - podstawy dla branży elektrycznej   ..cd 
C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika 

- Jakie są zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku? 
- Kto odpowiada za zgodność wyrobu z wymaganiami? 
- W jakich sytuacjach użytkownik przejmuje odpowiedzialność producenta? 
- Kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektyw NP? 
- Kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny? 
- Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP? 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa  

14:00-15:00 
 

(60’) 

2. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) – podstawy 
- Kiedy trzeba spełnić wymagania dyrektywy LVD? 
- Co oznacza „niskie napięcie” wg LVD i pod co podlegają wyroby spoza zakresu NN? 
- Dlaczego niektóre wyroby niskonapięciowe zostały wyłączone z zakresu LVD? 
- Jakie zadania ma do wykonania producent w ramach wewnętrznej kontroli produkcji? 
- Jaką rolę pełnią w LVD jednostki notyfikowane i kiedy warto skorzystać z ich usług? 

15:00-15:10 Przerwa kawowa 

15:10-16:30 
 

(80’) 

2. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD) – podstawy   ..cd 
- Powiązania dyrektywy LVD z innymi dyrektywami nowego podejścia: 

� LVD a dyrektywa maszynowa (MD) – kiedy maszyna podlega pod LVD, a kiedy pod MD? 
� LVD a unijne rozporządzenie budowlane (CPR) – dawniej dyrektywa budowlana (CPD) 
� LVD a dyrektywa dot. urządzeń radiowych (RED) 
� LVD a dyrektywa dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) 
� LVD a dyrektywa RoHS 2 

16:30-17:00 Pytania i dyskusja 

Program szczegółowy szkolenia 
 

Czas trwania: 2 dni 

Temat szkolenia: Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie 
niskonapięciowej (LVD) 
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DZIEŃ 2 

08:30-09:00 Powtórka, sprawdzenie, które z oczekiwań uczestników udało się już spełnić 

09:00-09:50 
 

(50’) 

3. Wymagania zasadnicze dyrektywy LVD w normach zharmonizowanych 
- Jakie normy pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych związanych z: 

� warunkami ogólnymi? 
� zagrożeniami stwarzanymi przez wyposażenie elektryczne? 

09:50-10:00 Przerwa kawowa 

10:00-10:50 
 

(50’) 

3. Wymagania zasadnicze dyrektywy LVD w normach zharmonizowanych   ..cd 
- Oddziaływaniem czynników zewnętrznych na wyposażenie elektryczne? 
- Jakie sposoby ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim przewidują normy EN? 
- Co to jest kod IP? 
- Najczęściej stosowane grupy norm zharmonizowanych z LVD 

10:50-11:00 Przerwa kawowa 

11:00-12:00 
 

(60’) 

4. Krok po kroku do oznaczenia CE 

Niniejsza część przedstawia typowy proces, jaki (w rozumieniu dyrektyw NP) powinien przejść producent 
wyrobu podlegającego pod dyrektywę LVD. Obejmuje wszystkie etapy tworzenia nowego wyrobu – od pomysłu, 
aż po umieszczenie oznakowania CE na wyrobie. 

Omówienie kolejnych kroków, będzie urozmaicone ćwiczeniami. W ich trakcie uczestnicy będą wykonywać 
przygotowane zadania (dla kilku przykładowych wyrobów). 
 

- Co powinna zawierać dokumentacja techniczna wyrobu podlegającego pod LVD? 
- Krok po kroku do oznakowania CE – jak podzielić proces oceny zgodności? 
- Jak zdefiniować ograniczenia wyrobu? 

Ćwiczenie 1: Zdefiniuj ograniczenia wyrobu 

- Jak określić konieczność zastosowania dyrektyw? 
- Jak sklasyfikować wyrób w rozumieniu określonej dyrektywy? 

 
Ćwiczenie 2: Określ dyrektywy mające zastosowanie i dokonaj klasyfikacji wyrobu 

12:00-12:10 Przerwa kawowa 

12:10-13:15 
 

(65’) 

4. Krok po kroku do oznaczenia CE   ..cd 
- Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia elektrycznego? 
- Jak udokumentować spełnienie wymagań norm? 
- Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać projektant elektryk, elektronik, automatyk? 

Ćwiczenie 3: Określ, które normy są właściwe dla wyrobu 

- Jakim badaniom poddaje się urządzenia podlegające dyrektywie LVD? 

13:15-14:00 Przerwa obiadowa 

14:00-14:50 
 

(50’) 

4. Krok po kroku do oznaczenia CE   ..cd 
- Czym jest analiza zagrożeń i ocena ryzyka? 
- Jak skompletować dokumentację techniczną i co powinna zawierać instrukcja wyrobu? 

14:50-15:00 Przerwa kawowa 

15:00-16:00 
 

(60’) 

4. Krok po kroku do oznaczenia CE   ..cd 
- Jak stworzyć poprawną deklarację zgodności wyrobu? 

Ćwiczenie 4: Sporządź deklarację zgodności dla wyrobu 

- Jaką dokumentację tworzyć na etapie produkcji wyrobu? 

16:00-16:30 Weryfikacja spełnienia oczekiwań uczestników, pytania i dyskusja, indywidualne konsultacje 

 
 
 
  


