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PUNKT KONTAKTOWY EX
Odpowiedzialność za odpowiedni poziom bezpieczeństwo wobec zagrożenia wybuchem w miejscu pracy 
spoczywa na pracodawcy. Jesteśmy merytorycznym wsparciem.

Naszą misją jest wsparcie 
przedsiębiorstw, przedsiębiorców, kadry 
technicznej i BHP w zakresie 
zabezpieczeń przed wybuchem. 
Wymagania prawne nakładają na 
pracodawców szereg obowiązków, to 
pracodawca: „stosuje środki, dokonuje 
przeglądu, dokonuje oceny ryzyka, 
zapewnia bezpieczeństwo i właściwy 
nadzór, klasyfikuje strefy, zapewnia 
spełnienie minimalnych wymagań, 
oznacza znakiem ostrzegawczym, 
sporządza Dokument Zabezpieczenia 
Przed Wybuchem, zapewnia szkolenie i 
ubiory, zapewnia warunki ewakuacji”.
Nie zrobimy tego za Ciebie, ale dzięki 
naszemu wsparciu to Ty zrobisz to 
najlepiej, bo Ty ponosisz 
odpowiedzialność.
Nasi eksperci pracują we wszystkich 
komitetach technicznych PKN, które 
zajmują się zabezpieczeniami przed 

wybuchem, mają wieloletnie 
doświadczenie techniczne i dydaktyczne, 
są autorami wielu publikacji z zakresu 
zabezpieczeń przed wybuchem.
Chcesz wiedzieć więcej z zakresu 
zabezpieczeń przed wybuchem, 
potrzebujesz wsparcia merytorycznego w 
kontaktach z kontrahentami, obawiasz się 
czy nie wziąłeś na siebie za dużej 
(niekorzystnej) odpowiedzialności, 
eksportujesz bądź importujesz wyroby 
przeciwwybuchowe, masz wątpliwości co 
do zasad regulujących wspólny rynek 
UE?
Oto jesteśmy! 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NASZE MOTTO:

Cóż jest warta wiedza, 
jeśli nie można się nią 
podzielić
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PKN
W Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
tematyka Ex prowadzona jest przez 
komitety techniczne KT64 ds. 
Urządzeń elektrycznych w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
oraz w KT269 ds. Bezpieczeństwa 
chemicznego.

Zastępca przewodniczącego 
komitetu 

IEC/CENELEC
Wspólny komitet IEC/CENELEC TC 31 
Equipment for explosive atmospheres 
opracowuje normy serii 60079 oraz w 
połączeniu z ISI normy serii 80079.
Nasi eksperci od 2003 r. pracują w 
podkomitetach SC 31J Classification of 
hazardous areas and installation 
requirements,  grupach MT 60079-17 
oraz MT 60079-19, oraz w grupie 
projektowej PT 60079-44 Explosive 
atmospheres – Personal Competence,

Przewodniczący komitetu od 2015  

CEN ORAZ ISO
NOrmy podstawowe np. EN 1127-1 
oraz normy dotyczące systemów 
ochronnych opracowywane są w 
europejskim komitecie CEN TC305 
Zapobieganie wybuchom i ochrona 
przed wybuchem. 

Reprezentant Polski
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PKN,  
IEC / CENELEC, 

CEN

W obszarze Ex podstawowy zbiór norm 
obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Sa to 
normy zarówno z obszaru dyrektywy 
2014/34/UE (ATEX) jak i z obszaru 
użytkownika czyli dyrektywy 1999/92/WE 
(ATEX user).


