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WYKORZYSTANIE TECHNIKI RFID DO OGRANICZANIA 

RYZYKA UŻYTKOWANIA MASZYN 
 

RFID TECHNOLOGY APPLICATION FOR RISK REDUCTION AT MACHINERY 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia wykorzystania techniki identyfikacji za pomocą często-

tliwości radiowych (ang. Radio Frequency IDentification – RFID) do zapewniania bezpieczeństwa użytkowa-

nia maszyn. Z technicznego punktu widzenia zastosowanie systemu RFID do realizacji funkcji bezpieczeństwa 

jest możliwe, lecz nie wszystkie rozwiązania pozwolą spełnić wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego na 

odpowiednim poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (lub poziomie zapewnienia bezpieczeństwa PL). 

Jest to spowodowane niektórymi istotnymi wadami techniki RFID w zastosowaniach związanych z bezpie-

czeństwem. 
 

Abstract: The paper presents the questions of Radio Frequency Identification (RFID) technology application 

to safety of machinery. From the technical point of view the application of RFID system for safety function is 

possible, but not all solutions can satisfy functional safety requirements on the suitable safety integrity level 

SIL (or performance level PL). It is caused by certain important disadvantages of RFID technology applied as 

safety measures. 
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1. Wstęp 

Rozwój technik informatycznych i telekomuni-

kacyjnych przyniósł powstanie techniki RFID  

i jej szerokie wykorzystanie w wielu dziedzi-

nach, a także coraz szersze zastosowania w do-

skonaleniu procesów produkcyjnych. Wykorzy-

stanie z sukcesem techniki RFID do monitoro-

wania położenia przedmiotów w magazynach  

i systemach transportowych, a także na liniach 

produkcyjnych lub w nadzorowania dostępu do 

określonych obszarów wskazuje na możliwość 

jej zastosowania także w aplikacjach bezpo-

średnio związanych z bezpieczeństwem. 

Technika RFID została opracowana w celu 

szybkiej, bezprzewodowej, wykonywanej z re-

latywnie niewielkiej odległości identyfikacji 

dowolnych obiektów, w tym przedmiotów, 

materiałów i osób. Została ona znormalizo-

wana, głównie w zakresie wykorzystania czę-

stotliwości radiowych, protokołu komunikacyj-

nego, rodzaju informacji podlegających trans-

misji i ogólnych wymagań środowiskowych,  

w szczególności dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej (normy [1]). 

W publikacjach prezentowane są również kon-

cepcje zastosowania techniki RFID w obszarze 

bezpieczeństwa użytkowania maszyn (prace  

 
 

[2, 3]) w dwóch aspektach: identyfikacji obie-

któw w celach związanych z bezpieczeństwem  

i zastosowań w formie wyposażenia ochron-

nego do realizacji funkcji bezpieczeństwa  

w związanych z bezpieczeństwem systemach 

sterowania maszyn. Pierwszy rodzaj wy-

korzystania techniki RFID do obniżania ryzyka 

użytkowania maszyn zawiera się w obszarze 

dodatkowych środków bezpieczeństwa wyko-

rzystywanych w trybie off-line i nie objętych 

istotnymi wymaganiami zasadniczymi dyrek-

tywy 2006/42/WE. Takie zastosowanie opra-

cowano również w CIOP-PIB. Dotyczy ono 

wykorzystania techniki RFID do monitorowa-

nia stanu środków ochrony indywidualnej, które 

mają limitowany okres przydatności do użyt-

kowania [4, 5]. 

Natomiast zastosowania techniki RFID w środ-

kach bezpieczeństwa opartych na sterowaniu 

podlega istotnym wymaganiom w zakresie za-

pewnianego bezpieczeństwa funkcjonalnego, co 

wynika z przepisów prawa [6] oraz norm z nimi 

zharmonizowanych [11, 12, 13]. Wyposażenie 

bezpieczeństwa zrealizowane z wykorzysta-

niem techniki RFID powinno spełniać wyma-
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gania podobne do wymagań dotyczących wy-

posażenia ochronnego maszyn (norma [13]). 

Propozycje zastosowań techniki RFID w dzie-

dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyma-

gają analizy w celu określenia niezbędnych 

właściwości wyposażenia ochronnego stosują-

cego tą technikę i jego parametrów charaktery-

stycznych, w tym szczególnie poziomu bezpie-

czeństwa funkcjonalnego w warunkach typo-

wych narażeń środowiskowych występujących 

przy użytkowaniu maszyn. Cechy te nie były 

istotne w dotychczasowych zastosowaniach 

techniki RFID i nie są dostatecznie zbadane.  

2. Podstawy techniki RFID 

Określenie "identyfikacja radiowa" (ang. Radio 

Frequency IDentification) jest stosowane w od-

niesieniu do różnych technik komunikacji ra-

diowej między urządzeniem służącym tylko do 

odczytu danych lub do odczytu i zapisu danych, 

nazywanym czytnikiem a urządzeniem prze-

chowującym unikatowe dane, nazywanym 

transponderem (ang. transmitter-responder).  

W skład systemu RFID (rys. 1) wchodzą czyt-

niki i odpowiednie do nich transpondery oraz 

aplikacja komputerowa z bazą danych, która 

steruje całym systemem. 

Transponder systemu RFID przeznaczony jest 

do umocowania do obiektu, który ma być 

identyfikowany. W transponderze przechowy-

wany jest jego niepowtarzalny i niezmienny 

kod identyfikacyjny (identyfikator, numer se-

ryjny, ID) oraz mogą być przechowywane dane 

dodatkowe, takie jak kod wytwórcy transpon-

dera, informacje identyfikujące użytkownika 

systemu i dane indywidualne związane z kon-

kretnym transponderem odnoszące się do 

obiektu, który jest z nim skojarzony. W zależ-

ności od systemu część z tych danych może być 

wielokrotnie zmieniana (zapisywana ponow-

nie). W tym celu transponder dysponuje pewną 

liczbą bajtów pamięci, z której część zawiera-

jąca identyfikator zawsze jest dostępna tylko do 

odczytu (pamięć typu ROM), a jej zawartość 

zazwyczaj jest ustalana i kodowana w procesie 

produkcji. W zależności od rodzaju systemu 

pozostała część pamięci transpondera może też 

być tylko odczytywalna (jest wtedy jednokrot-

nie programowana przez producenta na zamó-

wienie przyszłego użytkownika) lub może być 

pamięcią nieulotną odczytywalną i zapisywalną 

przez samego użytkownika (pamięć typu 

EEPROM). 

Transponder po uaktywnieniu przesyła drogą 

radiową zawartą w nim informację (zwykle całą 

tj. wszystkie jej elementy odpowiednio sfor-

mowane w jeden rekord danych) stosując pro-

tokół transmisji radiowej odpowiedni w danym 

systemie RFID. Aktywacja transpondera nastę-

puje tylko w sytuacji, gdy znajdzie się on  

w polu (elektromagnetycznym lub magnetycz-

nym) o określonej częstotliwości emitowanym 

przez antenę czytnika lub odbierze odpowiedni 

sygnał inicjujący z czytnika. 

Czytnik jest urządzeniem komunikującym się  

z transponderami znajdującymi się w jego za-

sięgu za pomocą interfejsu radiowego. Jest to 

urządzenie nadawczo-odbior-

cze emitujące energię wyko-

rzystywaną do uaktywniania 

transponderów. Łączność  

z transponderami może być 

nawiązywana przy wykorzy-

staniu emisji radiowej (pole 

elektromagnetyczne) albo 

przy wykorzystaniu sprzęże-

nia indukcyjnego (poprzez po-

le pole magnetyczne). Istot-

nym elementem czytnika jest 

antena. Czytnik odpowiada za 

inicjację i przebieg łączności  

z transponderami zgodnie z protokołem trans-

misji, odczytuje i dekoduje informacje z trans-

ponderów, w zależności od rodzaju systemu 

RFID może również przesyłać informację do 

transponderów i polecać jej zapisanie w pa-

mięci. 

Czytnik odbierający sygnał transpondera deko-

duje informację otrzymywaną z transpondera,  

a następnie przesyła ją do systemu komputero-

wego w celu jego identyfikacji. Do identyfika-

cji wykorzystywane są informacje zawarte  

w bazie danych systemu. Sposób komunikacji 

czytnika z systemem komputerowym nie jest 

objęty standardami dotyczącymi techniki RFID 

Radiowy moduł 

nadawczo-

odbiorczy 

System 

komputerowy 

z bazą danych 

Antena 

Czytnik 

Transponder 

Interfejs 

radiowy 

Rys. 1. Struktura systemu RFID 
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i może być dowolny: przewodowy lub bez-

przewodowy (lecz z wykorzystaniem systemów 

transmisji nie kolidujących z zasadniczą tech-

niką łączności). 

Zastosowania systemu RFID mogą przewidy-

wać, że w strefie odczytu czytnika będzie znaj-

dował się jeden lub kilka transponderów.  

W zależności od wykonania czytnika strefa od-

czytu może mieć kształt mniej lub bardziej kie-

runkowy i sięgać na odległość od kilkudziesię-

ciu centymetrów do kilku metrów. Stosownie 

do przewidywanych sytuacji czytnik powinien 

realizować właściwy protokół komunikacji  

w systemie RFID, który w przypadku obecności 

wielu transponderów będzie również obejmo-

wał zasady arbitrażu przy nawiązywania łącz-

ności. W podstawowym przypadku łączności 

pomiędzy jednym transponderem, a czytnikiem 

realizowany protokół transmisji powinien za-

pewniać kodowanie sygnału umożliwiające co 

najmniej wykrywanie pojedynczych błędów. 

Czytnik i transpondery powinny być kompaty-

bilne pod względem stosowanej techniki RFID 

(częstotliwość łączności radiowej, rodzaj mo-

dulacji, zgodność protokołów transmisji, zgod-

ność zasad kodowania informacji), w przeciw-

nym przypadku identyfikacja transponderów  

w systemie nie będzie możliwa. 

Technika RFID ma szereg istotnych zalet w po-

równaniu z innymi technikami identyfikacji  

i gromadzenia danych: 

‒ czytnik nie musi bezpośrednio "widzieć" 

transpondera, co umożliwia stosowanie 

RFID tam, gdzie inne sposoby identyfikacji 

np. za pomocą kodów kreskowych są nie-

przydatne, 

‒ eliminacja czynności manualnych wymaga-

nych do identyfikacji, 

‒ możliwość prawie równoczesnego dokony-

wania identyfikacji wielu obiektów, 

‒ duża szybkość działania – do kilkuset 

odczytów w ciągu sekundy, 

‒ może być stosowana w środowisku o wyso-

kim poziomie zanieczyszczeń i innych wa-

runkach istotnie odbiegających od normal-

nych, 

‒ umożliwia automatyzację procesu identy-

fikacji, 

‒ zapewnia dość wysoką pewność procesu 

identyfikacji, 

‒ może umożliwić lokalizację obiektów po-

przez identyfikację, 

‒ identyfikacja w połączeniu z układem stero-

wania może być wykorzystana do kontroli 

dostępu lub zezwolenia na rozpoczęcie pro-

cesów przemysłowych, 

‒ możliwość zapisu danych pozwala na 

aktualizację informacji o obiekcie i śledze-

nie jego historii, 

‒ możliwość kodowania informacji w trans-

ponderze, kodowania protokołu komunikacji 

i ochrony obiektu przed nieuprawnioną iden-

tyfikacją, 

‒ bardzo trudne kopiowanie danych identy-

fikacyjnych. 

Wadami techniki RFID są: 

‒ konieczność umieszczania transpondera na 

obiekcie podlegającym identyfikacji, 

‒ możliwość utraty transpondera przez identy-

fikowany obiekt (transponder nie może być 

traktowany jako trwale skojarzony z obie-

ktem), 

‒ możliwość zniszczenia transpondera i utraty 

możliwości identyfikacji obiektu, 

‒ uniemożliwienie identyfikacji w wyniku nie-

korzystnego usytuowania anten czytnika  

i transpondera, 

‒ uniemożliwienie identyfikacji poprzez za-

ekranowanie transpondera. 

3. Systemy RFID zmniejszające ryzyko 
użytkowania maszyn 

Identyfikacja w systemie RFID nie jest wykry-

waniem człowieka lub części jego ciała lub in-

nych obiektów o podobnej charakterystyce (np. 

próbników testowych), tak jak to ma miejsce  

w przypadku stosowania wyposażenia ochron-

nego. W przypadku systemu RFID identyfika-

cja dotyczy transpondera i w celu zapewnienia 

równoważności identyfikacji i wykrywania na-

leży zapewnić wzajemnie jednoznaczne i trwałe 

przyporządkowanie transpondera do obiektu, 

który powinien być wykrywany za pomocą 

urządzenia ochronnego. 

Identyfikacja transpondera RFID wymaga za-

stosowania odpowiednich czytników, w których 

istotnym elementem jest antena. Możliwość 

identyfikacji zawsze jest ograniczona li-

mitowaną odległością od transpondera (sięga-

jącą maksymalnie kilku metrów i zależną od 

zastosowanej częstotliwości). Ograniczenie to 

wynika z przepisów dotyczących wykorzystania 

wybranego pasma radiowego oraz konieczności 

uwzględnienia wymagań kompatybilności 

elektromagnetycznej. Z drugiej strony warunki 

uzyskania sprzężenia radiowego mogą ulegać 

zmianie i powodować zmienność strefy identy-

fikacji. Należy spodziewać się, że możliwość 
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identyfikacji będzie silnie uwarunkowana 

czynnikami środowiskowymi. 

Przyporządkowanie transpondera do wykrywa-

nego obiektu będzie skuteczne zawsze z praw-

dopodobieństwem mniejszym od jedności i stąd 

w zastosowaniach techniki RFID w realizacji 

funkcji bezpieczeństwa należy uwzględniać ob-

niżoną pewność działania urządzeń RFID bez-

pieczeństwa wynikającą z tego faktu. Z kolei 

właściwość identyfikacji występująca w syste-

mie RFID oraz możliwość wykorzystania 

transponderów z funkcją zapisu danych stwarza 

możliwości rozszerzenia działania urządzeń 

RFID bezpieczeństwa o dotychczas niedostępne 

funkcjonalności. Dotyczy to możliwości przy-

porządkowywania identyfikowanym obiektom 

dodatkowych danych istotnych ze względów 

bezpieczeństwa, które dodatkowo mogą być 

aktualizowane stosownie do okoliczności zwią-

zanych z bezpieczeństwem. 

Rozpatrywane powyżej zalety techniki RFID są 

czynnikiem podnoszącym jej atrakcyjność  

w aspekcie możliwości zastosowania do ograni-

czania ryzyka użytkowania maszyn. Natomiast 

wskazane wady techniki RFID należy trakto-

wać jako potencjalne źródła defektów urządzeń 

wykonanych w tej technice i odpowiednio je 

analizować pod kątem stwarzania sytuacji nie-

bezpiecznych. 

Obecnie rozpatruje sie następujące zastosowa-

nia techniki RFID w aspekcie redukcji ryzyka 

użytkowania maszyn: 

‒ funkcja bezpieczeństwa polegająca na skoja-

rzeniu stanu identyfikacji w systemie RFID 

z sytuacją odpowiadającą bezpieczeństwu 

przy użytkowaniu maszyny, 

‒ funkcja bezpieczeństwa polegająca na skoja-

rzeniu stanu identyfikacji w systemie RFID 

z wystąpieniem sytuacji zagrożenia przy 

użytkowaniu maszyny, 

‒ inne zastosowania techniki RFID do reduk-

cji ryzyka użytkowania maszyny nie zwią-

zane z funkcjami bezpieczeństwa. 

4. Funkcja bezpieczeństwa polegająca na 
skojarzeniu stanu identyfikacji w syste-
mie RFID z sytuacją bezpieczeństwa 

Funkcję bezpieczeństwa, w której stan identyfi-

kacji w systemie RFID odpowiada sytuacji 

bezpieczeństwa stosuje się do uruchamiania ru-

chów roboczych maszyny związanych z wystę-

powaniem zagrożeń. Funkcja ta szczególnie 

nadaje się do stwierdzania warunków bezpie-

czeństwa takich, jak wymagane odpowiednie 

wzajemne położenie określonych części ma-

szyny względem siebie lub odpowiednia pozy-

cja operatora względem strefy zagrożenia ma-

szyny. 

Obecnie spotykane są dwa zastosowania takiej 

funkcji bezpieczeństwa: 

‒ zastosowanie systemu RFID w urządzeniu 

blokującym osłony ruchomej – dołożenie 

dodatkowej funkcji identyfikacji „klucza” 

(transponder) zapobiega obchodzeniu funk-

cji bezpieczeństwa poprzez użycie drugiego 

„klucza”. Dodatkową funkcjonalność urzą-

dzenia blokującego osłony ruchomej można 

już znaleźć w produktach kilku znanych 

producentów wyposażenia bezpieczeństwa 

maszyn. 

‒ zastosowanie stacyjek z kluczem i systemem 

RFID do uruchamiania maszyn lub wyboru 

rodzaju pracy – zastosowanie systemu RFID 

(transponder w kluczu – system podobny do 

immobilizera samochodowego) uniemożli-

wia osobom nieuprawnionym uruchomienie 

maszyn szczególnie niebezpiecznych lub 

wybór rodzaju pracy maszyny wiążący się 

ze zwiększonym ryzykiem, czym zapobiega 

obchodzeniu funkcji bezpieczeństwa pole-

gającej na ograniczaniu uprawnień do wy-

konania określonych czynności sterowania. 

Wykorzystanie tego rozwiązania wymaga za-

stosowania czytników o bardzo niewielkim za-

sięgu identyfikacji, co obecnie jest technicznie 

realizowalne w zadowalający sposób. W roz-

wiązaniu tym elementy RFID uczestniczą  

w realizacji dodatkowej funkcji bezpieczeństwa 

sprawdzającej zgodność wykorzystywanych 

kluczy z urządzeniem blokady lub zamkiem 

stacyjki. Podstawowe funkcje bezpieczeństwa 

realizowane są tradycyjnie. 

Wady techniki RFID takie jak: możliwość 

utraty transpondera przez identyfikowany 

obiekt (klucz) lub możliwość zniszczenia trans-

pondera prowadzą do sytuacji uniemożliwiają-

cej identyfikację, a więc blokującej możliwość 

zainicjowania ruchu maszyny. Są to sytuacje 

odpowiadające uszkodzeniom bezpiecznym. 

Także uniemożliwienie identyfikacji w wyniku 

niekorzystnego usytuowania anten czytnika  

i transpondera oraz uniemożliwienie identyfika-

cji poprzez zaekranowanie transpondera nie 

prowadzą do sytuacji wiążących się z wystąpie-

niem wysokiego ryzyka. 

W wyposażeniu bezpieczeństwa opartym na 

powyższej funkcji możliwe jest osiągnięcie wy-
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sokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonal-

nego (osiągany poziom PL=e i SIL 3). 

5. Funkcja bezpieczeństwa polegająca na 
skojarzeniu stanu identyfikacji w syste-
mie RFID z sytuacją zagrożenia 

Funkcję bezpieczeństwa, w której stan identyfi-

kacji w systemie RFID odpowiada sytuacji za-

grożenia stosuje się do samoczynnego zatrzy-

mania ruchów roboczych maszyny związanych 

z występowaniem zagrożeń. Funkcja ta jest 

analogiczna do funkcji zatrzymania samoczyn-

nego na skutek aktywizacji wyposażenia 

ochronnego poprzez wykrywanie człowieka lub 

części jego ciała. Zastosowanie takiej funkcji 

wymaga wyposażenia osób chronionych  

w transpondery i stworzenia warunków stałego 

ich noszenia w odpowiedni sposób przy sobie. 

Czytnik urządzenia RFID powinien charaktery-

zować się zasięgiem identyfikacji co najmniej 

kilkadziesiąt centymetrów. Należy rozwiązać 

problem miejsca noszenia transpondera przez 

pracownika, położenia anteny czytnika tak, aby 

transponder mógł znaleźć się w zasięgu identy-

fikacji przy uwzględnieniu możliwych pozycji 

pracownika w strefie identyfikacji. 

Wszystkie sytuacje zaliczane do wad systemów 

RFID są sytuacjami groźnymi ze względu na 

bezpieczeństwo i powinny być rozpatrywane 

analogicznie do możliwości wystąpienia de-

fektów niebezpiecznych. 

Można spodziewać się, że w związku z powyż-

szym prawdopodobieństwo wystąpienia uszko-

dzenia niebezpiecznego w związanym z bezpie-

czeństwem systemie RFID wykrywającym sy-

tuację zagrożenia poprzez identyfikację trans-

pondera będzie istotnie wyższe, niż w podob-

nych systemach wykorzystujących urządzenia 

ochronne. Stąd zastosowanie systemu RFID  

w funkcjach bezpieczeństwa zatrzymania samo-

czynnego powinno mieć miejsce tylko w przy-

padkach szczególnych, ograniczonych do wa-

runków środowiskowych, w których nie spraw-

dzają się rozwiązania oparte na zastosowaniu 

wyposażenia ochronnego wykrywającego 

człowieka lub części jego ciała. Takie rozwią-

zanie powinno być uzupełniającym środkiem 

bezpieczeństwa towarzyszącym innym tech-

nicznym środkom bezpieczeństwa. 

Omawiana funkcja bezpieczeństwa stosowana 

jest w kopalniach górnictwa podziemnego przy 

przenośnikach taśmowych, na których dopusz-

czona jest jazda górników. Zapewniono przy 

tym, że transponder jest elementem wbudowa-

nym do każdej lampy górniczej stanowiącej 

niezbędne wyposażenie osobiste każdego gór-

nika i stale noszonej na kasku ochronnym. 

Funkcja bezpieczeństwa projektowana jest do 

samoczynnego zatrzymywania ruchu przeno-

śnika w przypadku, gdy jadący na przenośniku 

górnik nie wysiądzie z niego w oznaczonym 

miejscu. 

Funkcja ta stosowana jest wyłącznie jako do-

datkowa wraz z innymi środkami bezpieczeń-

stwa. Dla tego typu rozwiązań nie określa się 

parametrów bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

6. Inne zastosowania techniki RFID nie 
związane z funkcjami bezpieczeństwa 

Technika RFID znajduje również zastosowanie 

w ograniczaniu ryzyka związanego z użytko-

waniem maszyn poprzez działania nie związane 

bezpośrednio ze sterowaniem maszyną. Doty-

czą one: 

− kontroli i ewidencji dostępu do przemysło-

wych stref zagrożenia – jest to zastosowanie 

analogiczne do systemów kontroli dostępu  

w obiektach biurowych i innych – pozwala 

na monitorowanie liczby i czasu pobytu pra-

cowników w strefach zagrożenia, 

− ewidencja i nadzorowanie czasu użytkowa-

nia elementów maszyn istotnych ze względu 

na bezpieczeństwo, których czas użytkowa-

nia jest ograniczony – prowadzone jest rów-

nież monitorowanie parametrów środowi-

skowych (np. temperatury) i sytuacji, które 

mają wpływ na przyspieszoną degradację 

właściwości użytkowych takich elementów. 

Kontrola i ewidencja, które wymienione zostały 

powyżej prowadzone są w oparciu o identyfi-

kację transponderów, w które wyposażono pra-

cowników, lub które umieszczono na częściach 

maszyn. Możliwe jest tu bezpośrednie monito-

rowanie czasu pobytu ludzi w strefach zagroże-

nia lub eksploatacji elementów maszyn poprzez 

wykorzystanie transponderów z opcją zapisu 

danych. Do monitorowania parametrów środo-

wiskowych konieczne jest zastosowanie trans-

ponderów wyposażonych w odpowiednie czuj-

niki. 

Systemy RFID realizujące powyższe funkcje 

nie są związane bezpośrednio z systemami ste-

rowania maszyn, więc nie podlegają analizom  

z punktu widzenia występowania uszkodzeń 

niebezpiecznych. Niemniej realizowane przez 

nie funkcje dodatkowe mają istotny walor 

prewencyjny, obniżający ryzyko użytkowania 
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maszyn. Obecnie są często wdrażane w gór-

nictwie podziemnym. 

7. Podsumowanie 

Wykorzystanie techniki RFID stwarza możli-

wości zmniejszenia ryzyka użytkowania ma-

szyn. W realizacjach funkcji bezpieczeństwa 

zatrzymania samoczynnego opartych na tech-

nice RFID nie można zapewnić wysokiego po-

ziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego ze 

względu na charakterystyczne wady tej techniki 

wynikające również z tego, że funkcja identyfi-

kacji dotyczy transpondera, a nie bezpośrednio 

człowieka lub części jego ciała. Stąd zalecane 

jest stosowanie omawianych rozwiązań nie jako 

samodzielnych, podstawowych środków bez-

pieczeństwa, lecz jako uzupełniające środki 

bezpieczeństwa w połączeniu z innymi rozwią-

zaniami uznawanymi za podstawowe. 

Wprowadzenie wyposażenia bezpieczeństwa 

stosującego technikę RFID do realizacji funkcji 

bezpieczeństwa wymaga także dysponowania 

informacją o zaleceniach i ograniczeniach w jej 

stosowaniu w dziedzinie bezpieczeństwa, me-

todyką oceny typu tych rozwiązań oraz meto-

dyką projektowania funkcji bezpieczeństwa. 
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