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Wprowadzenie
W Dyrektywie 89/686/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich UE
w zakresie Œrodków ochrony indywidualnej – z poprawkami wprowadzonymi zgodnie z zaleceniami
zawartymi w dyrektywach 93/68/EWG, 93/95/EWG oraz 96/58/WE, okreœlono:
• wymagania zasadnicze, jakie powinny spe³niaæ œrodki ochrony indywidualnej
• procedury oceny zgodnoœci œrodków ochrony indywidualnej
• znakowanie œrodków ochrony indywidualnej
• wymagania w zakresie nadzoru rynku œrodków ochrony indywidualnej wprowadzonych do obrotu
handlowego.
Do obrotu na rynku Unii Europejskiej mo¿na wprowadzaæ jedynie te œrodki ochrony indywidualnej,
które spe³niaj¹ postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG. Œrodki ochrony indywidualnej spe³niaj¹ce wymagania tej dyrektywy s¹ dopuszczone do swobodnego obrotu na obszarze Unii Europejskiej.
Postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG zosta³y wprowadzone do prawa polskiego na mocy
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagañ dla œrodków ochrony indywidualnej (DzU nr 80, poz. 725).
Niniejsza broszura jest podsumowaniem najistotniejszych treœci dyrektywy dotycz¹cej œrodków ochrony indywidualnej. Jest adresowana g³ównie do producentów i dostawców œrodków ochrony indywidualnej,
a jej zasadniczym celem jest u³atwienie producentom i dostawcom zrozumienia podstawowych zagadnieñ uregulowanych dyrektyw¹ oraz przedstawienie wskazówek, które u³atwi¹ im spe³nienie jej wymagañ.
Broszura zosta³a przygotowana w ramach jednego z programów twinningowych, realizowanych przez
Polskê i Uniê Europejsk¹.

Pojêcia: Nowe Podejœcie i Podejœcie Globalne
Dyrektywa 89/686/EWG nale¿y do grupy tzw. Dyrektyw Nowego Podejœcia. Usuniêcie barier ograniczaj¹cych swobodny przep³yw towarów by³o g³ównym celem Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Unii Europejskiej. Aby przybli¿yæ realizacjê tego celu dokonano zmian w traktacie, tworz¹c pojêcie Nowego
Podejœcia. Zmieni³o ono charakter dyrektyw technicznych, s³u¿¹cych ujednolicaniu przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich.
Nowe Podejœcie oznacza, ¿e dyrektywy s³u¿¹ce ujednoliceniu prawodawstwa w pañstwach cz³onkowskich obejmuj¹ du¿e grupy towarów i okreœlaj¹ wymagania zasadnicze, jakie maj¹ spe³niaæ wyroby, aby
korzystaæ z prawa do swobodnego przep³ywu na obszarze Unii Europejskiej. Konkretne specyfikacje
techniczne wyrobów spe³niaj¹cych wymagania zasadnicze s¹ okreœlone w normach zharmonizowanych1). Stosowanie norm zharmonizowanych jest co prawda dobrowolne, ale wyroby wytworzone zgodnie z tymi normami korzystaj¹ z domniemania zgodnoœci z wymaganiami zasadniczymi.
Celem unikniêcia tworzenia nowych barier w handlu, wynikaj¹cych z obowi¹zywania ró¿nych krajowych norm i przepisów technicznych, opracowano procedurê, która ma zagwarantowaæ normom

1)

Norm¹ zharmonizowan¹ jest norma europejska:
– przygotowana przez jedn¹ z europejskich organizacji normalizacyjnych na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisjê Europejsk¹
– przygotowana przez jedn¹ z europejskich organizacji normalizacyjnych na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisjê Europejsk¹
– do której odwo³anie zamieszczono w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Europejskich
– opublikowana na szczeblu krajowym w co najmniej jednym z pañstw cz³onkowskich.
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zharmonizowanym wiod¹c¹ rolê oraz zapobiegaæ opracowywaniu i obowi¹zywaniu sprzecznych ze sob¹ norm krajowych.
Dyrektywy Nowego Podejœcia nie doprowadz¹ do obni¿enia poziomu ochrony dotychczas osi¹gniêtego w pañstwach cz³onkowskich, zaœ pañstwa te utrzymaj¹ swoje uprawnienia w zakresie podejmowania œrodków zapobiegawczych w uzasadnionych przypadkach, równie¿ w zakresie wyrobów
objêtych dyrektywami.
W celu praktycznego wdro¿enia dyrektyw Nowego Podejœcia Unia Europejska stworzy³a warunki do
przeprowadzania oceny zgodnoœci wed³ug uzgodnionych zasad. Globalne Podejœcie ma s³u¿yæ ujednoliceniu praktyki oceny zgodnoœci na obszarze Unii Europejskiej poprzez zagwarantowanie, ¿e badania, procedury certyfikacji oraz jednostki notyfikowane bêd¹ spe³nia³y ujednolicone wymagania w zakresie organizacji, dzia³ania, bezstronnoœci i kompetencji.

Co to s¹ œrodki ochrony indywidualnej?
Œrodki ochrony indywidualnej to ka¿de urz¹dzenie lub wyposa¿enie przewidziane do noszenia lub
trzymania przez u¿ytkownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagro¿eniami zdrowia lub
bezpieczeñstwa.
Œrodki ochrony indywidualnej mog¹ równie¿ obejmowaæ:
• zespó³ sk³adaj¹cy siê z kilku urz¹dzeñƒ lub rodzajów wyposa¿enia, które zosta³y ze sob¹ po³¹czone przez producenta celem
ochrony cz³owieka przed jednym lub wieloma potencjalnie jednoczesnymi zagro¿eniami (np. sprzêt ochronny uk³adu oddechowego po³¹czony z he³mem ochronnym i os³on¹ twarzy)
• urz¹dzenie lub wyposa¿enie ochronne po³¹czone (roz³¹cznie
lub nieroz³¹cznie) z nieochronnym œrodkiem wyposa¿enia indywidualnego, noszonym lub te¿ trzymanym przez u¿ytkownika w celu wykonywania okreœlonych czynnoœci (np. he³m
ochronny z przymocowan¹ lamp¹)
• wymienne sk³adniki œrodków ochrony indywidualnej, które s¹
istotne dla ich w³aœciwego dzia³ania i stosowane wy³¹cznie
z takimi œrodkami (np. wk³ady do filtrów do sprzêtu ochronnego uk³adu oddechowego).
Wszelkie podzespo³y wprowadzane do obrotu razem ze œrodkami ochrony indywidualnej, s³u¿¹ce do ich po³¹czenia z innymi
zewnêtrznymi, dodatkowymi urz¹dzeniami, tak¿e powinny byæ
traktowane jako czêœci sk³adowe tych urz¹dzeñ, nawet je¿eli dany podzespó³ nie jest przeznaczony do noszenia lub trzymania na sta³e przez u¿ytkownika przez ca³y
okres trwania zagro¿enia (np. wê¿e powietrzne do aparatów powietrznych lub linki ³¹cz¹ce uprz¹¿
z urz¹dzeniami kotwicz¹cymi).
Dyrektywa w sprawie œrodków ochrony indywidualnej ma na celu zagwarantowanie, ¿e œrodki ochrony indywidualnej w chwili ich wprowadzenia na rynek i do u¿ytkowania bêd¹ chroniæ zdrowie i zapewniaæ bezpieczeñstwo u¿ytkowników. Wprowadzenie do obrotu oznacza pierwsze udostêpnienie
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œrodka ochrony indywidualnej, odp³atne lub nieodp³atne, przez jego producenta lub upowa¿nionego
przedstawiciela w celu dystrybucji i/lub wprowadzenia do u¿ytku na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzenie do u¿ytku obejmuje wszystkie czynnoœci, które nale¿y wykonaæ zanim dany œrodek ochrony indywidualnej trafi do u¿ytkownika koñcowego. W praktyce wiêkszoœæ œrodków ochrony indywidualnej jest wprowadzana do obrotu w stanie gotowym do u¿ytku.
Dyrektywa dotycz¹ca œrodków ochrony indywidualnej
stosuje siê do œrodków o przeznaczeniu zarówno zawodowym, jak i niezawodowym (sport, rekreacja, zastosowania domowe, majsterkowanie), z pewnymi nielicznymi wyj¹tkami, które przedstawiono poni¿ej.

Niektóre œrodki ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej, które dotychczas w Polsce nie by³y traktowane jako œrodki ochrony indywidualnej, bêd¹ podlega³y Dyrektywie 89/686/EWG i bêd¹ musia³y
spe³niaæ jej wymagania. Typowymi przyk³adami s¹ niektóre rodzaje odzie¿y, obuwia i rêkawic do zastosowañ zawodowych, charakteryzuj¹ce siê w³aœ-ciwoœciami ochronnymi.
Œrodki ochrony indywidualnej nie uwzglêdnione w Dyrektywie 89/686/EWG
Dyrektywa w sprawie œrodków ochrony indywidualnej nie obejmuje nastêpuj¹cych wyrobów:
(1) œrodków ochrony indywidualnej uwzglêdnionych w innych dyrektywach, przyjêtych w tym
samym celu co omawiana dyrektywa (np. dyrektywie w sprawie bezpieczeñstwa na morzu
96/98/EWG)
(2) œrodków ochrony indywidualnej zaprojektowanych i wytworzonych na u¿ytek si³ zbrojnych lub
jednostek odpowiedzialnych za ochronê porz¹dku publicznego (he³mów, tarcz itp.)
(3) œrodków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony osobistej (pojemników aerozolowych, osobistej broni odstraszaj¹cej itp.)
(4) œrodków ochrony indywidualnej zaprojektowanych i wytworzonych na u¿ytek prywatny do ochrony przed:
– niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nakrycia g³owy, odzie¿ sezonowa, obuwie, parasole itp.)
– wilgoci¹ i wod¹ (rêkawice do zmywania naczyñ itp.)
– ciep³em (rêkawice itp.)
(5) œrodków do ochrony lub ratowania ludzi na statkach lub statkach powietrznych, które nie s¹ przeznaczone do sta³ego noszenia (np. œrodków zwiêkszaj¹cych wypornoœæ dla pasa¿erów statków powietrznych lub statków)
(6) he³mów i wizjerów przeznaczonych dla u¿ytkowników dwu- i trzyko³owych pojazdów motocyklowych.

Trzy kategorie œrodków ochrony indywidualnej
Œrodki ochrony indywidualnej, z których ka¿dy musi spe³niaæ postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG,
podzielono na trzy kategorie. Podstaw¹ podzia³u by³ stopieñ zagro¿enia, przed którym maj¹ chroniæ
u¿ytkownika. Kategoria, do jakiej nale¿y dany wyrób, ma wp³yw jedynie na procedurê oceny zgodnoœci z dyrektyw¹ dotycz¹c¹ œrodków ochrony indywidualnej.
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Kategoria I – œrodki ochrony indywidualnej chroni¹ce przed minimalnymi zagro¿eniami
Œrodki ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej, jeœli ich projektant zak³ada, ¿e u¿ytkownik mo¿e sam oceniæ poziom skutecznoœci ochronnej przed minimalnymi zagro¿eniami, których skutki, je¿eli s¹ stopniowo narastaj¹ce, mog¹ byæ ³atwo zidentyfikowane przez u¿ytkownika we w³aœciwym
czasie.
Ta kategoria obejmuje wy³¹cznie œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony u¿ytkownika przed:
– dzia³aniem czynników mechanicznych, którego skutki s¹ powierzchniowe (rêkawice ogrodnicze,
naparstki itp.)
– œrodkami czystoœci o s³abym dzia³aniu, którego skutki s¹ ³atwo odwracalne (rêkawiczki chroni¹ce
przed rozcieñczonymi roztworami detergentów itp.)
– zagro¿eniami zwi¹zanymi z manipulowaniem gor¹cymi przedmiotami, które jednak nie nara¿aj¹
u¿ytkownika na temperaturê przekraczaj¹c¹ +50 °C ani na niebezpieczne uderzenia (rêkawice,
fartuchy do zastosowañ zawodowych itp.)
– czynnikami atmosferycznymi nie maj¹cymi charakteru wyj¹tkowego ani ekstremalnego (odzie¿ sezonowa, obuwie itp.)
– s³abymi uderzeniami i drganiami, które nie maj¹ wp³ywu na istotne dla ¿ycia obszary cia³a cz³owieka i których skutki nie mog¹ spowodowaæ nieodwracalnych uszkodzeñ cia³a (lekkie he³my os³aniaj¹ce w³osy, rêkawice, lekkie obuwie itp.)
– œwiat³em s³onecznym (okulary przeciws³oneczne).

Kategoria III – œrodki ochrony indywidualnej o z³o¿onej konstrukcji, przeznaczone do ochrony
przed zagro¿eniem ¿ycia lub zagro¿eniami, które mog¹ powodowaæ powa¿ny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu
Œrodki ochrony indywidualnej o z³o¿onej konstrukcji, przeznaczone do ochrony przed zagro¿eniem
¿ycia lub zagro¿eniami, które mog¹ powodowaæ powa¿ny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu,
a których bezpoœrednich skutków dzia³ania, wed³ug projektanta, u¿ytkownik nie jest w stanie zidentyfikowaæ w odpowiednim czasie.
Do tej kategorii nale¿¹ wy³¹cznie:
– sprzêt ochrony uk³adu oddechowego, chroni¹cy przed sta³ymi lub ciek³ymi aerozolami oraz gazami dra¿ni¹cymi, niebezpiecznymi, toksycznymi i promieniotwórczymi
– sprzêt ochrony uk³adu oddechowego, zapewniaj¹cy pe³n¹ izolacjê od atmosfery, oraz sprzêt u¿ywany do nurkowania
– œrodki ochrony indywidualnej zapewniaj¹ce ograniczon¹ ochronê przed zagro¿eniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizuj¹cym
– sprzêt ratowniczy do stosowania w œrodowiskach o wysokiej temperaturze, której skutki s¹ porównywalne do dzia³ania powietrza o temperaturze 100 °C lub wy¿szej i które mog¹, ale nie musz¹, charakteryzowaæ siê wystêpowaniem promieniowania podczerwonego, p³omieni lub du¿ymi
rozpryskami roztopionych substancji
– sprzêt ratowniczy do stosowania w œrodowiskach o niskiej temperaturze, której skutki s¹ porównywalne do dzia³ania powietrza o temperaturze -50 °C lub ni¿szej
– œrodki ochrony indywidualnej chroni¹ce przed upadkami z wysokoœci
– œrodki ochrony indywidualnej chroni¹ce przed zagro¿eniami elektrycznymi i niebezpiecznymi napiêciami pr¹du elektrycznego lub u¿ywane jako izolatory przy pracy pod wysokim napiêciem.
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Kategoria II – œrodki ochrony indywidualnej nie bêd¹ce œrodkami ochrony przed minimalnymi
zagro¿eniami ani przed zagro¿eniem ¿ycia lub zagro¿eniami powoduj¹cymi powa¿ny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu
Œrodki ochrony indywidualnej nie nale¿¹ce do kategorii I ani kategorii III.
Kategoria II obejmuje najszerszy zakres ró¿nych rodzajów œrodków ochrony indywidualnej. Przyk³adami œrodków ochrony indywidualnej kategorii II s¹:
– he³my2)
– ochrony s³uchu
– ochrony oczu2)
– ochrony twarzy2)
– ochrony stóp i nóg2)
– œrodki zwiêkszaj¹ce wypornoœæ
– odzie¿ pracowników leœnych
– odzie¿ spawaczy
– odzie¿ ostrzegawcza
– odzie¿ ochronna dla kierowców pojazdów motocyklowych
Bardziej szczegó³owe informacje na temat kategorii œrodków ochrony indywidualnej zawarto w publikacji Useful facts in relation to the Personal Protective Equipment (PPE) Directive 89/686/EEC (U¿yteczne informacje o œrodkach ochrony indywidualnej w œwietle Dyrektywy 89/686/EWG), wydanej przez Komisjê Europejsk¹, oraz na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu
Badawczego – www.ciop.pl.

Wymagania zasadnicze maj¹ce zastosowanie
do œrodków ochrony indywidualnej
Œrodki ochrony indywidualnej musz¹ spe³niaæ zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, zwane te¿ podstawowymi wymaganiami ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
(patrz: Za³¹cznik IV).
Wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa maj¹ na celu zapewnienie najwy¿szego mo¿liwego poziomu ochrony u¿ytkownikom œrodków ochrony indywidualnej. Z najwy¿szym mo¿liwym poziomem ochrony mamy do czynienia wtedy, kiedy niedogodnoœci zwi¹zane z u¿ywaniem œrodka ochrony indywidualnej nie uniemo¿liwiaj¹ normalnego wykonywania czynnoœci.
Wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
ogólne wymagania zasadnicze stosowane do wszystkich œrodków ochrony indywidualnej, dodatkowe
wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa wspólne dla kilku klas lub typów
œrodków ochrony indywidualnej oraz dodatkowe wymagania zasadnicze przewidziane dla konkretnych zagro¿eñ. Producent jest ka¿dorazowo odpowiedzialny za przeprowadzenie pe³nej analizy
wszystkich wymagañ celem ustalenia, które wymagania dotycz¹ produkowanych przez niego œrodków
ochrony indywidualnej. Wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa zosta³y
sformu³owane w sposób ogólny, tj. bez podania dok³adnych wartoœci okreœlaj¹cych poziom ochrony,
wytrzyma³oœci itp.
2)

Niektóre wyroby tego typu mog¹ nale¿eæ do innej kategorii [patrz: publikacja Komisji Europejskiej Useful facts
in relation to Directive 89/686/EEC].
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Ogólne wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, maj¹ce zastosowanie do wszystkich œrodków ochrony indywidualnej:
• zasady projektowania
– ergonomia
– mo¿liwie najwy¿szy poziom ochrony
– poziomy i klasy ochrony
• nieszkodliwoœæ
• wygoda i skutecznoœæ
• informacje dostarczane przez producenta.
Dodatkowe wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, wspólne dla
kilku klas lub typów œrodków ochrony indywidualnej, stosuj¹ siê do wyrobów:
• wyposa¿onych w systemy regulacji
• zakrywaj¹cych chronione czêœci cia³a
• chroni¹cych twarz, oczy i drogi oddechowe
• ulegaj¹cych starzeniu
• mog¹cych ulec zahaczeniu podczas u¿ytkowania
• stosowanych w atmosferze zagro¿onej wybuchem
• przeznaczonych do u¿ytku w nag³ych wypadkach lub do szybkiego zak³adania i/lub zdejmowania
• przeznaczonych do u¿ytku w bardzo niebezpiecznych sytuacjach
• wyposa¿onych w czêœci sk³adowe, które mog¹ byæ regulowane lub od³¹czane przez u¿ytkownika
• przeznaczonych do pod³¹czania do innych zewnêtrznych urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych
• wyposa¿onych w systemy obiegu cieczy
• oznakowanych jednym znakiem lub wiêksz¹ liczb¹ znaków identyfikacyjnych albo rozpoznawczych, odnosz¹cych siê bezpoœrednio lub poœrednio do ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
• w postaci odzie¿y sygnalizuj¹cej wizualnie obecnoœæ u¿ytkownika
• zabezpieczaj¹cych przed wieloma zagro¿eniami.
Dodatkowe wymagania zasadnicze, w³aœciwe w odniesieniu do konkretnych zagro¿eñ, stosuj¹ siê do:
• ochrony przed:
– urazami mechanicznymi
– uciskiem statycznym dzia³aj¹cym na czêœci cia³a
– zranieniem (wynikaj¹cym m. in. z otarcia, przek³ucia, przeciêcia)
– szkodliwym dzia³aniem ha³asu
– wysok¹ temperatur¹ i/lub ogniem
– zimnem
– pora¿eniem elektrycznym
– substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami zakaŸnymi
• zapobiegania utoniêciu (kamizelki ratunkowe, naramienniki i kombinezony ratunkowe)
• ochrony przed promieniowaniem
• urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych w sprzêcie do nurkowania.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektowania i badania œrodków ochrony indywidualnej s¹
podane w normch zharmonizowanych.
Bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce wymagania, maj¹ce zastosowanie do œrodków ochrony indywidualnej, zapisano w Dyrektywie 89/686/EWG. Jako ¿e wymagania te zosta³y sformu³owane w sposób
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ogólny, potrzebne okaza³y siê bardziej szczegó³owe informacje. Takie informacje zawarto w normach
zharmonizowanych EN. Œrodków ochrony indywidualnej dotyczy ponad 200 norm zharmonizowanych.
Stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obowi¹zkowe, ale wyroby wytworzone zgodnie z tymi
normami korzystaj¹ z domniemania zgodnoœci z dyrektyw¹ w sprawie œrodków ochrony indywidualnej.
W normach zharmonizowanych s¹ podane przyk³ady spe³niania wymagañ Dyrektywy 89/686/EWG
przez konkretne typy œrodków ochrony indywidualnej. W normach przedstawiono równie¿ metody
badañ s³u¿¹cych weryfikacji w³aœciwoœci œrodków ochrony indywidualnej. Wiêkszoœæ producentów dostarcza wyroby wytwarzane zgodnie z normami zharmonizowanymi.
Ujednolicony system numeracji pozwala na
identyfikacjê normy krajowej jako normy EN,
np. numer EN xxx bêdzie w Polsce odpowiada³ oznaczeniu PN-EN xxx, we Francji – NF EN
xxx, w Niemczech – DIN EN xxx. Pe³na lista
norm zharmonizowanych jest dostêpna
w Internecie na stronie www.newapproach.org. Lista norm zharmonizowanych
przyjêtych jako normy polskie jest dostêpna
w Internecie na stronie Polskiego Komitetu
Normalizacji www.pkn.pl lub Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego
www.ciop.pl (tylko w odniesieniu do œrodków ochrony indywidualnej).
Normy EN s¹ odzwierciedleniem uzgodnionego stanowiska europejskiego w sprawie wyrobów, których dotycz¹. Normy te s¹ przygotowywane zgodnie z ustalonymi procedurami roboczymi. Jednym z celów tych procedur jest zagwarantowanie uwzglêdnienia w procesie opracowywania norm opinii
w³adz, instytutów badawczych, producentów i u¿ytkowników.
Producenci mog¹ uczestniczyæ w procesie normalizacji zarówno
poprzez swoje organizacje krajowe, jak i bezpoœrednie uczestnictwo w pracach grup roboczych, opracowuj¹cych te dokumenty.
Dodatkowych informacji mo¿e udzieliæ Komitet Techniczny Nr 21
Polskiego Komitetu Normalizacji.

Obowi¹zki producenta
Obowi¹zki producenta, wprowadzaj¹cego na rynek nowy œrodek ochrony indywidualnej, zale¿¹ od rodzaju wyrobu i kategorii, do której nale¿y.
Wyroby kategorii I
• Okreœlenie maj¹cych zastosowanie zasadniczych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa.
• Wybór œrodków technicznych pozwalaj¹cych spe³niæ zasadnicze wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa oraz w³aœciwych norm zharmonizowanych, o ile maj¹ zastosowanie do
danego œrodka.
• Skompletowanie dokumentacji.
• Przygotowanie i podpisanie deklaracji zgodnoœci WE.
• Oznakowanie wyrobu znakiem CE.
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Wyroby kategorii II
Sposób postêpowania jak dla kategorii I oraz ocena zgodnoœci WE, wykonana przez jednostkê notyfikowan¹
Wyroby kategorii III
Sposób postêpowania jak dla kategorii II oraz system kontroli jakoœci WE, zatwierdzony przez jednostkê notyfikowan¹:
A) system kontroli jakoœci WE dla wyrobu finalnego albo
B) system zapewnienia jakoœci produkcji WE poprzez monitorowanie.
Na schemacie przedstawiono podsumowanie dzia³añ, które winny byæ zrealizowane przed osi¹gniêciem stanu gotowoœci do wprowadzenia wyrobu do obrotu.

Obowi¹zki wynikaj¹ce z dyrektywy w sprawie œrodków ochrony indywidualnej dotycz¹ g³ównie ich
producentów. Inne podmioty, jak importerzy tych wyrobów z krajów trzecich, hurtownicy lub dystrybutorzy, mog¹ wystêpowaæ w charakterze upowa¿nionych przedstawicieli producentów œrodków indywidualnych albo przyj¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za ich wprowadzenie do obrotu – jednak
w tym wypadku przyjmuj¹ na siebie wszystkie obowi¹zki producenta.

Dokumentacja
Producent powinien zgromadziæ dokumentacjê dotycz¹c¹ wytwarzanego przez siebie œrodka ochrony
indywidualnej, niezale¿nie od jego kategorii. Dokumentacja taka winna obejmowaæ wszystkie istotne
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dane o œrodkach, które producent zastosowa³ celem zapewnienia zgodnoœci danego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Dokumentacjê udostêpnia siê do celów kontrolnych na ¿¹danie uprawnionych w³adz.
W przypadku œrodków ochrony indywidualnej kategorii II i III dokumentacja musi w szczególnoœci zawieraæ:
1 – dokumentacjê techniczn¹ producenta, sk³adaj¹c¹ siê z:
(a) rysunków zbiorczych i szczegó³owych œrodka ochrony indywidualnej (wykaz materia³ów i czêœci, rysunki, zdjêcia itp.) wraz z – w miarê potrzeb – opisem wyliczeñ i wynikami badañ prototypu w zakresie niezbêdnym do stwierdzenia zgodnoœci z wymaganiami zasadniczymi
(b) pe³nej listy wymagañ zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa oraz norm
zharmonizowanych lub innych wymagañ technicznych uwzglêdnionych przy projektowaniu danego modelu
2 – opis urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych w zak³adzie producenta do kontroli
zgodnoœci produkcji œrodków ochrony indywidualnej z normami zharmonizowanymi lub innymi
wymaganiami technicznymi oraz utrzymania odpowiedniego poziomu jakoœci
3 – kopiê karty informacyjnej wytwórcy, przeznaczon¹ dla u¿ytkownika.
Dokumentacja winna byæ przechowywana przez okres 10 lat od wprowadzenia danego œrodka ochrony
indywidualnej do obrotu (tj. 10 lat po ostatniej dostawie na rynek).

Ocena typu WE
Ocena typu WE jest procedur¹, w ramach której upowa¿nione jednostki (jednostki notyfikowane)3) stwierdzaj¹ i zaœwiadczaj¹, ¿e konkretny model œrodka ochrony indywidualnej
spe³nia odnoœne postanowienia Dyrektywy
89/689/EWG. Œrodki ochrony indywidualnej
nale¿¹ce do kategorii II i III podlegaj¹ obowi¹zkowej ocenie typu WE. Przed rozpoczêciem produkcji seryjnej producent jest zobowi¹zany do przedstawienia modelu œrodka
ochrony indywidualnej do oceny typu WE.
Producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel sk³ada wniosek o dokonanie oceny typu
WE danego œrodka ochrony indywidualnej do
jednej, dowolnie przez siebie wybranej, jednostki notyfikowanej.
Wniosek taki powinien zawieraæ:
• nazwê i adres producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela oraz nazwê i adres
zak³adu wytwarzaj¹cego dany œrodek ochrony indywidualnej
• dokumentacjê producenta.
3)

Jednostka notyfikowana to jednostka upowa¿niona, która zosta³a zg³oszona do Komisji Europejskiej i pañstw cz³onkowskich UE. Jednostki te s¹ wyznaczane do wykonywania oceny typu WE w swoim zakresie oraz oceny systemów
zapewnienia jakoœci produkcji WE. Ka¿da jednostka notyfikowana ma w³asny numer identyfikacyjny. Numer
identyfikacyjny CIOP–PIB jako jednostki notyfikowanej – 1437.
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Do wniosku nale¿y do³¹czyæ odpowiedni¹ liczbê egzemplarzy modelu, który ma byæ poddany ocenie.
Jednostka notyfikowana przeprowadza ocenê typu WE zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹.
• Badanie dokumentacji producenta:
– badanie dokumentacji technicznej producenta w celu ustalenia jej zgodnoœci z normami zharmonizowanymi
– jeœli producent nie zastosowa³ norm zharmonizowanych lub zastosowa³ je jedynie czêœciowo, jednostka notyfikowana powinna sprawdziæ, czy zosta³y zastosowane odpowiednie specyfikacje techniczne w odniesieniu do wymagañ zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
przed badaniem dokumentacji technicznej producenta pod k¹tem zgodnoœci z tymi specyfikacjami technicznymi.
Badanie
modelu:
•
– sprawdzenie, czy wyrób zosta³ wyprodukowany zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ producenta
i czy mo¿e byæ ca³kowicie bezpiecznie u¿ywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
– przeprowadzenie niezbêdnych ocen i badañ celem stwierdzenia zgodnoœci modelu z normami
zharmonizowanymi
– jeœli producent nie zastosowa³ lub jedynie czêœciowo zastosowa³ normy zharmonizowane, albo gdy
brak jest takich norm, jednostka notyfikowana przeprowadza niezbêdne oceny i badania celem stwierdzenia zgodnoœci modelu ze specyfikacjami technicznymi zastosowanymi przez producenta pod warunkiem, ¿e specyfikacje te s¹ odpowiednie do danych wymagañ zasadniczych w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa.
Je¿eli model spe³nia odnoœne postanowienia, jednostka notyfikowana sporz¹dza certyfikat oceny typu WE. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmawia wydania certyfikatu oceny typu WE, ma
obowi¹zek poinformowania o tym fakcie pozosta³ych jednostek notyfikowanych.

Kontrola produkowanych œrodków ochrony indywidualnej
Œrodki ochrony indywidualnej kategorii III musz¹ byæ poddane systemowi kontroli jakoœci WE.
Producent mo¿e skorzystaæ z dwóch, alternatywnych metod. Jednostka notyfikowana przeprowadzaj¹ca kontrolê jakoœciow¹ procesu produkcyjnego mo¿e byæ t¹ sam¹ jednostk¹, która przeprowadzi³a ocenê typu WE, lub inn¹ jednostk¹ notyfikowan¹.
A) Kontrola jakoœci WE wyrobu finalnego
Producent winien zagwarantowaæ, ¿e proces produkcji, ³¹cznie z kontrol¹ koñcow¹ i badaniami wytworzonych œrodków ochrony indywidualnej, zapewnia jednorodnoœæ produkcji oraz zgodnoœæ z typem opisanym w certyfikacie oceny typu WE i odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, zawartymi w dyrektywie.
Wybrana przez producenta jednostka notyfikowana powinna przeprowadzaæ niezbêdne kontrole procesu produkcyjnego danego œrodka ochrony indywidualnej co najmniej raz do roku. Nale¿y przeprowadziæ ocenê i badania na odpowiedniej iloœci egzemplarzy danego œrodka ochrony indywidualnej, celem wykazania zgodnoœci z wymaganiami zasadniczymi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa.
Jednostka notyfikowana wystawia producentowi protokó³ z badañ. Producent ma obowi¹zek przedstawiæ na ¿¹danie raport, o którym mowa wy¿ej.
B) System zapewniania jakoœci produkcji WE poprzez monitorowanie
Jest to system, w ramach którego producent utrzymuje odpowiedni system kontroli jakoœci, celem zapewnienia jakoœci produkcji WE w ca³ym procesie produkcji œrodków ochrony indywidualnej.
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Zgodnie z t¹ procedur¹, producent sk³ada wniosek o zatwierdzenie swojego
systemu kontroli jakoœci do wybranej
jednostki notyfikowanej. Dyrektywa
okreœla treœæ takiego wniosku.
Jednostka notyfikowana dokonuje oceny systemu zapewnienia jakoœci, a ponadto okresowych audytów, celem potwierdzenia, ¿e producent w³aœciwie
wype³nia obowi¹zki wynikaj¹ce z posiadania zatwierdzonego systemu zapewnienia jakoœci. Systemy zapewnienia jakoœci zgodne z normami zharmonizowanymi korzystaj¹ z domniemania
zgodnoœci z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG.
Producent ma obowi¹zek przedstawiæ, na ¿¹danie, raport jednostki notyfikowanej.

Informacje dostarczane przez producenta
Producent i(lub) jego upowa¿niony przedstawiciel maj¹ obowi¹zek do³¹czyæ do ka¿dego œrodka
ochrony indywidualnej informacjê zawieraj¹c¹:
• nazwê i adres producenta i(lub) jego upowa¿nionego przedstawiciela
• zasady przechowywania, u¿ytkowania, konserwacji, obs³ugi i dezynfekcji wyrobu. Œrodki zalecane
przez producenta do czyszczenia, konserwacji i dezynfekcji, stosowane zgodnie z zaleceniami, nie
mog¹ mieæ szkodliwego wp³ywu na ten wyrób
• parametry stwierdzone podczas badañ technicznych, sprawdzaj¹cych poziom ochrony lub klasê ochrony
• dane o odpowiednich akcesoriach do œrodków ochrony indywidualnej i charakterystyki ich czêœci zamiennych
• dane o klasach ochrony dla ró¿nych poziomów zagro¿eñ i zwi¹zanych z tym
ograniczeniach u¿ytkowania
• dane o rodzaju opakowania w³aœciwego do transportu
• datê wa¿noœci lub okres trwa³oœci œrodków ochrony indywidualnej lub okreœlonych ich czêœci sk³adowych
• znaczenie ewentualnych oznaczeñ
• nazwê, adres oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadzi³a ocenê typu
WE danego œrodka ochrony indywidualnej.
Informacje te powinny byæ podane w precyzyjny i zrozumia³y sposób w jêzyku polskim, a w przypadku eksportu – w jêzyku urzêdowym docelowego importera (pañstwa cz³onkowskiego).
Zró¿nicowanie charakteru poszczególnych typów œrodków ochrony indywidualnej sprawia, ¿e wymaga siê od producentów studiowania norm zharmonizowanych dotycz¹cych ich wyrobów. W wielu wypadkach w normach tych s¹ podane dodatkowe informacje, które nale¿y do³¹czyæ do informacji dostarczanych przez producenta.
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Deklaracja zgodnoœci
Deklaracja zgodnoœci WE jest procedur¹, w ramach której producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel:
• sporz¹dza i podpisuje deklaracjê potwierdzaj¹c¹, ¿e œrodki ochrony indywidualnej wprowadzane do
obrotu s¹ zgodne z postanowieniami dyrektywy
• umieszcza na ka¿dym œrodku ochrony indywidualnej znak CE.
Deklaracja zgodnoœci jest dokumentem zawieraj¹cym informacje przeznaczone dla w³adz, nabywców
i u¿ytkowników.
Wzór deklaracji zgodnoœci WE przedstawiono w Za³¹czniku II. Przy sporz¹dzaniu deklaracji zgodnoœci
nale¿y siê pos³ugiwaæ tym wzorem.

Znakowanie wyrobów
W dyrektywie przewidziano obowi¹zek znakowania œrodków
ochrony indywidualnej, spe³niaj¹cych wymagania w niej zawarte, znakiem CE. Znak CE oznacza, ¿e wyrób zosta³ wyprodukowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG. Jedynie
wyroby spe³niaj¹ce postanowienia dyrektywy mog¹ byæ oznaczane tym znakiem. Zgodnie z ustaw¹ z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci, œrodki ochrony indywidualnej
wprowadzane do obrotu na terytorium Polski po 1 maja 2004 r.
podlegaj¹ obowi¹zkowi oznaczania znakiem CE.
W niektórych przypadkach œrodki ochrony indywidualnej mog¹ jednoczeœnie podlegaæ innym dyrektywom, w których równie¿ przewidziano oznaczanie znakiem CE. W takiej sytuacji znak CE na wyrobie
oznacza, ¿e wyrób ten spe³nia wszelkie dotycz¹ce go wymagania wynikaj¹ce ze wszystkich dyrektyw,
którym podlega. Dyrektywê w sprawie œrodków ochrony indywidualnej stosuje siê zawsze, gdy podstawowym przeznaczeniem wyrobu jest ochrona jego u¿ytkownika.
Znak CE winien byæ umieszczony na ka¿dym œrodku ochrony indywidualnej w taki sposób, aby by³ widoczny i czytelny przez ca³y okres jego u¿ytkowania. Je¿eli nie jest to mo¿liwe ze wzglêdu na w³aœciwoœci wyrobu (wielkoœæ, materia³ – np. wk³adki przeciwha³asowe, cienkie rêkawice diagnostyczno-zabiegowe), znak CE mo¿na umieœciæ na opakowaniu.
Symbole, z których sk³ada siê znak CE, przedstawiono w Za³¹czniku I.
Wyroby kategorii I i II oznacza siê jedynie literami CE.
W wyrobach kategorii III litery CE uzupe³nia siê numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej,
która ocenia system kontroli produkowanych œrodków ochrony indywidualnej.
W wielu normach zharmonizowanych przewidziano umieszczanie dodatkowych oznaczeñ na wyrobach i opakowaniu. Czêsto bowiem piktogramy mog¹ byæ skuteczn¹ metod¹ pokonywania barier
jêzykowych.
Na œrodkach ochrony indywidualnej mo¿na równie¿ umieszczaæ inne oznaczenia, ale nie mog¹ one
ograniczaæ widocznoœci ani czytelnoœci znaku CE.

16

Nadzór rynku
Pañstwa cz³onkowskie UE s¹ zobowi¹zane do podjêcia wszelkich dzia³añƒ w celu zapewnienia wprowadzania do obrotu i u¿ytkowania wy³¹cznie œrodków ochrony indywidualnej chroni¹cych zdrowie
i zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo u¿ytkownikom, nie szkodz¹cych zdrowiu ani bezpieczeñstwu innych osób, zwierz¹t domowych lub towarów, pod warunkiem prawid³owej obs³ugi i u¿ytkowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Œrodki ochrony indywidualnej niespe³niaj¹ce postanowieñ Dyrektywy 89/686/EWG mog¹ byæ wystawiane na targach, wystawach i innych tego typu imprezach pod warunkiem do³¹czenia informacji
o tym fakcie i o zakazie ich nabywania i/lub u¿ytkowania do jakichkolwiek celów do czasu doprowadzenia ich do zgodnoœci z dyrektyw¹ przez producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela na obszarze Unii Europejskiej.
W³adze pañstw cz³onkowskich maj¹ równie¿ prawo wydaæ zakaz obrotu œrodkami ochrony indywidualnej oznaczonymi znakiem CE. W razie stwierdzenia, ¿e wyrób oznaczony znakiem CE, u¿ytkowany
zgodnie z przeznaczeniem, móg³by stanowiæ zagro¿enia dla bezpieczeñstwa osób, zwierz¹t domowych lub mienia, w³adze podejm¹ niezbêdne dzia³ania zmierzaj¹ce do wycofania go z rynku oraz wydania zakazu obrotu lub swobodnego przep³ywu.
Zasady prowadzenia nadzoru rynku oraz organy odpowiedzialne za te kwestie w Polsce uwzglêdniono w rozdziale 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci.
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ZA£¥CZNIK I

Znak zgodnoœci CE

Znak zgodnoœci CE powinien sk£adaæ siê z liter „CE” w postaci przedstawionej na rysunku.

W przypadku zmniejszania lub powiêkszania znaku CE nale¿y zachowaæ proporcje przedstawione na
powy¿szym, skalowanym rysunku.
Poszczególne elementy znaku CE powinny mieæ zasadniczo ten sam wymiar pionowy i nie mog¹ byæ
mniejsze ni¿ 5 mm. Wymóg zachowania minimalnego wymiaru mo¿na uchyliæ w przypadku œrodków
ochrony indywidualnej o ma³ych rozmiarach.
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ZA£¥CZNIK II

Wzór deklaracji zgodnoœci EWG

Producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel na obszarze Wspólnoty (niepotrzebne skreœliæ)
Nazwa firmy4)
Dok³adny adres
oœwiadcza, ¿e nastêpuj¹cy, nowy œrodek ochrony indywidualnej
Pe³ny opis wyrobu (nazwa, typ itp.)
jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz z norm¹ zharmonizowan¹ EN xxx
(jeœli dotyczy)
jest identyczny ze œrodkiem ochrony indywidualnej bêd¹cym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE
nr yyy, wydanego przez (nie wype³niaæ, jeœli nie dotyczy)
Nazwa jednostki notyfikowanej
Dok³adny adres
podlega procedurze okreœlonej w art. 11, pkt. A lub pkt. B Dyrektywy 89/686/EWG pod nadzorem jednostki notyfikowanej (nie wype³niaæ, jeœli nie dotyczy)
Nazwa jednostki notyfikowanej
Dok³adny adres

Sporz¹dzono w
Miejscowoœæ i data

Podpis
Nazwisko i stanowisko osoby upowa¿nionej do sk³adania podpisu w imieniu producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela

4)

Upowa¿niony przedstawiciel jest równie¿ zobowi¹zany do podania nazwy i adresu producenta.
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ZA£¥CZNIK III
Przydatne dokumenty
PPE – Useful facts in relation to Directive 89/686/EEC (Œrodki ochrony indywidualnej – przydatne informacje w zwi¹zku z Dyrektyw¹ 89/686/EWG), Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 1999, ISBN 92-828-8400-7.
Guide to the implementation of directives based on the New and the Global Approach (Przewodnik
do wprowadzania dyrektyw Nowego i Globalnego Podejœcia), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, ISBN 92-828-7500-8.
Równie¿ w Internecie na stronie: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm
New-approach legislation and standards on the free movement of goods in Europe (Przepisy i normy
Nowego Podejœcia do swobodnego przep³ywu towarów w Europie). CEN-CENELEC-ETSI, 2000,
ISBN 92-9097-804-X.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (DzU nr 166, poz. 1360, z póŸn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoœci oraz zmianie
niektórych ustaw (DzU nr 170, poz. 1652).
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagañ dla œrodków ochrony indywidualnej (DzU nr 80, poz. 725).
Dyrektywa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie œrodków ochrony indywidualnej
89/686/EWG, Warszawa, CIOP 2001.
Kodeks Pracy (DzU 1996 nr 24, poz. 110, z póŸn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
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ZA£¥CZNIK IV
PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Za³¹cznik II do Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
dotycz¹cej œrodków ochrony indywidualnej 89/686/EWG.
Tekst jednolity uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone dyrektywami 93/68/EWG, 93/95/EWG
i 96/58/WE.

1. Ogólne wymagania dla wszystkich œrodków ochrony indywidualnej
Œrodki ochrony indywidualnej musz¹ zapewniæ wystarczaj¹c¹ ochronê przed wszystkimi wystêpuj¹cymi zagro¿eniami.
1.1. Zasady projektowania
1.1.1. Ergonomia
Œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przewidywanych warunkach u¿ytkowania, do których s¹ przeznaczone, ich u¿ytkownik móg³ normalnie wykonywaæ wszystkie swoje czynnoœci zwi¹zane z zagro¿eniem, korzystaj¹c równoczeœnie z odpowiedniej ochrony na mo¿liwie najwy¿szym osi¹galnym poziomie.
1.1.2. Poziomy i klasy ochrony
1.1.2.1. Najwy¿szy mo¿liwy poziom ochrony
Optymalnym poziomem ochrony, który powinien byæ wziêty pod uwagê przy projektowaniu, jest taki
poziom, powy¿ej którego niedogodnoœci zwi¹zane z noszeniem œrodków ochrony indywidualnej uniemo¿liwiaj¹ ich skuteczne u¿ywanie w okresie nara¿enia na zagro¿enia lub uniemo¿liwiaj¹ normalne
wykonywanie czynnoœci.
1.1.2.2. Klasy ochrony dostosowane do ró¿nych poziomów zagro¿enia
Przy projektowaniu œrodków ochrony indywidualnej do przewidywanych zró¿nicowanych warunków
u¿ytkowania, w których mo¿na wydzieliæ kilka poziomów zagro¿eñ, nale¿y uwzglêdniæ odpowiednie
klasy ochrony.
1.2. Nieszkodliwoœæ œrodków ochrony indywidualnej
1.2.1. Nieszkodliwoœæ i brak wystêpowania niedogodnych w³aœciwoœci
Œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ tak zaprojektowane i wykonane, aby wyklucza³y zagro¿enia i inne niedogodnoœci w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
1.2.1.1. Odpowiednie materia³y
Czêœci i materia³y u¿yte do produkcji œrodków ochrony indywidualnej, ³¹cznie z produktami ich rozk³adu, nie mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na zdrowie lub higienê u¿ytkownika.
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1.2.1.2. W³aœciwy stan powierzchni czêœci sk³adowych œrodków ochrony indywidualnej stykaj¹cych siê
z u¿ytkownikiem
Ka¿da czêœæ œrodków ochrony indywidualnej, która ma kontakt lub te¿ potencjalnie mo¿e mieæ kontakt z u¿ytkownikiem w czasie noszenia, musi byæ g³adka, pozbawiona ostrych brzegów, wystêpów
itp., które mog³yby powodowaæ nadmierne podra¿nienie lub zranienie.
1.2.1.3. Maksymalne dopuszczalne utrudnienia dla u¿ytkownika
Nale¿y zminimalizowaæ wszelkie utrudnienia zwi¹zane z poruszaniem siê, zmian¹ pozycji cia³a i postrzeganiem zmys³owym, spowodowane u¿ywaniem œrodków ochrony indywidualnej. Jednoczeœnie
nie mog¹ one powodowaæ ruchów niebezpiecznych dla u¿ytkownika lub te¿ innych osób.
1.3. Komfort u¿ytkowania i skutecznoœæ
1.3.1. Dopasowanie œrodków ochrony indywidualnej do budowy cia³a u¿ytkownika
Œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ tak zaprojektowane i wykonane, aby mo¿liwe by³o ichƒ³atwe i prawid³owe umieszczenie na u¿ytkowniku oraz utrzymywanie na w³aœciwym miejscu przez przewidziany okres u¿ytkowania, z uwzglêdnieniem panuj¹cych wokó³ warunków, wykonywanych ruchów
i przyjmowanych pozycji cia³a. Z tego wzglêdu musi istnieæ mo¿liwoœæ optymalnego ich dostosowania do budowy cia³a u¿ytkownika za pomoc¹ wszelkich dostêpnych œrodków, np. odpowiednich systemów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie odpowiedniego zakresu rozmiarów.
1.3.2. Lekkoœæ i wytrzyma³oœæ konstrukcji
Œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ mo¿liwie jak najl¿ejsze, przy zachowaniu odpowiedniej
wytrzyma³oœci i skutecznoœci dzia³ania. Niezale¿nie od szczegó³owych wymagañ dodatkowych, które
œrodki ochrony indywidualnej powinny spe³niaæ, aby zapewniæ dostateczn¹ ochronê przed wystêpuj¹cymi zagro¿eniami (patrz pkt 3), musz¹ byæ one odporne na dzia³anie czynników otoczenia, wystêpuj¹cych w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
1.3.3. Zgodnoœæ ró¿nych klas i typów œrodków ochrony indywidualnej przewidzianych do jednoczesnego u¿ytkowania
Je¿eli ten sam producent wprowadza na rynek kilka rodzajów œrodków ró¿nych klas lub ró¿nych typów w celu zapewnienia jednoczesnej ochrony s¹siaduj¹cych czêœci cia³a przed ³¹cznym dzia³aniem
ró¿nych zagro¿eñ, to wówczas œrodki te powinny do siebie pasowaæ (powinny byæ wzajemnie zgodne).
1.4. Informacje dostarczane przez producenta
Producent lub przedstawiciel upowa¿niony do dzia³ania w jego imieniu w krajach Wspólnoty, wprowadzaj¹c do sprzeda¿y œrodki ochrony indywidualnej powinien dostarczyæ kartê informacyjn¹ sporz¹dzon¹ przez producenta, w której poza nazw¹ i adresem producenta i(lub) jego upowa¿nionego
przedstawiciela powinny znajdowaæ siê wszystkie odpowiednie informacje na temat:
a) przechowywania, u¿ytkowania, czyszczenia, konserwacji, obs³ugi i dezynfekowania. Zalecane przez
producenta œrodki czyszcz¹ce, konserwuj¹ce i dezynfekuj¹ce nie mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na œrodki
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ochrony indywidualnej lub na u¿ytkownika, je¿eli bêd¹ stosowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami,
b) dzia³ania danych œrodków ochrony indywidualnej, stwierdzonego podczas badañ technicznych
sprawdzaj¹cych poziom ochrony lub klasê ochrony,
c) odpowiedniego wyposa¿enia œrodków ochrony indywidualnej i charakterystyk ich czêœci zamiennych,
d) klas ochrony dla ró¿nych poziomów zagro¿eñ i zwi¹zanych z tym ograniczeñ u¿ytkowania,
e) daty wa¿noœci lub okresu trwa³oœci danych œrodków lub okreœlonych ich czêœci sk³adowych,
f) rodzaju opakowania w³aœciwego do transportu,
g) znaczenia ewentualnych oznaczeñ (patrz pkt 2.12.),
Dok³adna i zrozumia³a karta informacyjna powinna byæ sporz¹dzona przynajmniej w jêzyku urzêdowym pañstwa cz³onkowskiego, dla którego jest przeznaczona.
h) odniesienia do innych dyrektyw, zastosowanych zgodnie z postanowieniami art. 5, punkt 6 (B), je¿eli ma to zastosowanie do danego œrodka ochrony indywidualnej,
i) jednostki notyfikowanej zaanga¿owanej w fazie projektowania œrodków ochrony indywidualnej: jej
nazwa, adres i numer identyfikacyjny.

2. Dodatkowe wymagania wspólne dla ró¿nych klas lub typów œrodków ochrony indywidualnej
2.1. Œrodki ochrony indywidualnej wyposa¿one w systemy regulacji
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w systemy regulacji, to musz¹ one byæ zaprojektowane i wykonane w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ustawienie nieprawid³owych parametrów regulacji,
dokonuj¹ce siê bez wiedzy u¿ytkownika w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
2.2. Œrodki ochrony indywidualnej zakrywaj¹ce chronione czêœci cia³a
Œrodki ochrony indywidualnej zakrywaj¹ce chronione czêœci cia³a musz¹ byæ w³aœciwie wentylowane,
na tyle, na ile jest to mo¿liwe, aby ograniczyæ pocenie powodowane ich u¿ywaniem. W przeciwnym
wypadku, je¿eli jest to mo¿liwe, musz¹ byæ wyposa¿one w urz¹dzenia do absorpcji potu.
2.3. Œrodki ochrony indywidualnej chroni¹ce twarz, oczy i drogi oddechowe
Wszelkie ograniczenia pola widzenia, spowodowane stosowaniem œrodków ochrony indywidualnej
chroni¹cych twarz, oczy i drogi oddechowe, powinny byæ zminimalizowane.
Stopieñ optycznej neutralnoœci wizjerów œrodków ochrony indywidualnej tej klasy musi byæ dostosowany do precyzyjnych i(lub) d³ugotrwa³ych czynnoœci u¿ytkownika.
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Je¿eli to konieczne, wyroby musz¹ byæ wyposa¿one w œrodki przeciwdzia³aj¹ce zaparowywaniu.
Wzory œrodków ochrony indywidualnej przeznaczone dla u¿ytkowników wymagaj¹cych korekcji wzroku musz¹ byæ dostosowane do noszenia wraz z okularami lub ze szk³ami kontaktowymi.
2.4. Œrodki ochrony indywidualnej ulegaj¹ce starzeniu
Je¿eli starzenie mo¿e mieæ powa¿ny wp³yw na w³aœciwoœci œrodków ochrony indywidualnej, to na ka¿dym egzemplarzu wprowadzanym na rynek lub te¿ na wymiennych czêœciach sk³adowych nale¿y w sposób trwa³y i jednoznaczny podaæ datê produkcji i(lub), je¿eli to mo¿liwe, datê wa¿noœci. Informacja taka
musi byæ równie¿ w sposób trwa³y umieszczona na opakowaniu.
Je¿eli producent nie jest w stanie okreœliæ trwa³oœci œrodków ochrony indywidualnej, dostarczona
przez niego karta informacyjna powinna zawieraæ wszelkie niezbêdne informacje umo¿liwiaj¹ce nabywcy lub u¿ytkownikowi ustalenie w³aœciwego okresu trwa³oœci, z uwzglêdnieniem poziomu jakoœci
wyrobu i w³aœciwych warunków sk³adowania, u¿ytkowania, czyszczenia, obs³ugi i konserwacji.
Je¿eli wyraŸne i gwa³towne zmniejszenie skutecznoœci dzia³ania œrodków ochrony indywidualnej mo¿e byæ spowodowane starzeniem wynikaj¹cym z okresowego czyszczenia, zalecanego przez producenta, producent powinien, o ile to mo¿liwe, na ka¿dym wprowadzanym do sprzeda¿y egzemplarzu
umieœciæ oznakowanie informuj¹ce o maksymalnej liczbie operacji czyszczenia, po których dany œrodek wymaga sprawdzenia lub wymiany; o ile brakuje takiego oznakowania na wyrobie, stosowna informacja powinna byæ podana przez producenta w karcie informacyjnej, do³¹czonej do ka¿dego wyrobu.
2.5. Œrodki ochrony indywidualnej, które mog¹ zostaæ zahaczone podczas u¿ytkowania
W przypadkach gdy przewidywane warunki u¿ytkowania wskazuj¹ na ryzyko zahaczenia œrodków
ochrony indywidualnej przez poruszaj¹ce siê przedmioty, co oznacza niebezpieczeñstwo dla u¿ytkownika, wówczas œrodki te musz¹ mieæ odpowiedni próg wytrzyma³oœci, powy¿ej którego ich czêœci sk³adowe bêd¹ ulegaæ oderwaniu, eliminuj¹c tym samym niebezpieczeñstwo.
2.6. Œrodki ochrony indywidualnej przewidziane do u¿ytku w atmosferze zagro¿onej wybuchem
Œrodki ochrony indywidualnej przewidziane do u¿ytku w atmosferze zagro¿onej wybuchem powinny byæ
tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mog³y byæ Ÿród³em iskry lub ³uku elektrycznego, spowodowanych
elektrycznoœci¹ statyczn¹ lub uderzeniem i mog¹cych spowodowaæ zap³on mieszanki wybuchowej.
2.7. Œrodki ochrony indywidualnej do u¿ytku w nag³ych wypadkach lub do szybkiego zak³adania i(lub) zdejmowania
Te rodzaje œrodków powinny byæ tak zaprojektowane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zak³adania i(lub)
zdejmowania by³ jak najkrótszy. Wszystkie podzespo³y pozwalaj¹ce na prawid³owe zak³adanie lub zdejmowanie œrodków ochrony indywidualnej z u¿ytkownika musz¹ umo¿liwiaæ szybk¹ i ³atw¹ ich obs³ugê.
2.8. Œrodki ochrony indywidualnej do u¿ytku w bardzo niebezpiecznych sytuacjach
Karta informacyjna dostarczona przez producenta wraz ze œrodkami ochrony indywidualnej u¿ywanymi
w bardzo niebezpiecznych sytuacjach, o których mowa w art. 8 (pkt. 4 a), musi zawieraæ w szczególnoœci
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dane przeznaczone do wy³¹cznego u¿ytku przez kompetentne i przeszkolone osoby, które maj¹ kwalifikacje do ich w³aœciwej interpretacji i zapewnienia w³aœciwego stosowania œrodków przez u¿ytkownika.
Nale¿y równie¿ opisaæ sposób sprawdzenia, czy œrodki ochrony indywidualnej zosta³y prawid³owo wyregulowane i czy prawid³owo funkcjonuj¹ podczas ich noszenia przez u¿ytkownika.
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia alarmowe uruchamiane w przypadku braku normalnie przewidzianego poziomu ochrony, wówczas urz¹dzenia te musz¹ byæ zaprojektowane i umieszczone w taki sposób, aby u¿ytkownik je zauwa¿a³ w warunkach u¿ytkowania, do których s¹ sprzedawane.
2.9. Œrodki ochrony indywidualnej wyposa¿one w czêœci sk³adowe, które mog¹ byæ regulowane
lub od³¹czane przez u¿ytkownika
Wszelkie czêœci sk³adowe œrodków, które mog¹ byæ regulowane lub od³¹czane przez u¿ytkownika celem wymiany, musz¹ byæ tak zaprojektowane i wykonane, aby mo¿liwa by³a ich regulacja, wymiana
i od³¹czanie bez u¿ywania narzêdzi.
2.10. Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do pod³¹czania do innych zewnêtrznych urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej zawieraj¹ system umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie z innym, uzupe³niaj¹cym urz¹dzeniem, wówczas mechanizm ³¹cz¹cy musi byæ tak zaprojektowany i wykonany, aby umo¿liwiæ jego monta¿ tylko do w³aœciwego urz¹dzenia.
2.11. Œrodki ochrony indywidualnej wyposa¿one w system obiegu cieczy
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w system obiegu cieczy, system taki musi byæ tak
dobrany lub zaprojektowany i pod³¹czony, aby umo¿liwiæ w³aœciw¹ wymianê cieczy w pobli¿u ca³ej
chronionej czêœci cia³a, niezale¿nie od wykonywanych ruchów, po³o¿enia cia³a lub przemieszczania siê
u¿ytkownika.
2.12. Œrodki ochrony indywidualnej oznakowane jednym lub wiêksz¹ liczb¹ znaków identyfikacyjnych lub rozpoznawczych odnosz¹cych siê bezpoœrednio lub poœrednio do bezpieczeñstwa
i zdrowia
Znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze odnosz¹ce siê bezpoœrednio lub poœrednio do bezpieczeñstwa
i zdrowia, umieszczone na œrodkach tego typu lub rodzaju, powinny byæ wykonane w formie zharmonizowanych piktogramów lub ideogramów i powinny pozostawaæ w pe³ni czytelne przez ca³y przewidywany okres u¿ytkowania tych œrodków. Ponadto oznaczenia te powinny byæ kompletne, dok³adne
i zrozumia³e, tak aby zapobiec b³êdnej ich interpretacji; jeœli takie oznakowania zawieraj¹ s³owa lub
zdania, musz¹ byæ one napisane w jêzyku (lub jêzykach) oficjalnym pañstwa cz³onkowskiego, w którym dane œrodki maj¹ byæ stosowane.
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej (lub ich sk³adnik) s¹ zbyt ma³e, aby mo¿na by³o umieœciæ na nich
ca³oœæ lub czêœæ niezbêdnego oznakowania, wówczas taka informacja powinna byæ umieszczona na
opakowaniu i w karcie informacyjnej dostarczonej przez producenta.
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2.13. Œrodki ochrony indywidualnej w postaci odzie¿y sygnalizuj¹cej wizualnie obecnoœæ u¿ytkownika
Œrodki ochrony indywidualnej w postaci odzie¿y przeznaczonej do takich warunków u¿ytkowania,
w których obecnoœæ ka¿dego u¿ytkownika musi byæ wizualnie i indywidualnie sygnalizowana, powinny mieæ jeden lub wiêksz¹ liczbê w³aœciwie rozmieszczonych punktów lub urz¹dzeñ emituj¹cych bezpoœrednie albo odbite promieniowanie widzialne o odpowiedniej intensywnoœci œwietlnej oraz w³asnoœciach fotometrycznych i kolorymetrycznych.
2.14. Œrodki ochrony indywidualnej zabezpieczaj¹ce przed wieloma zagro¿eniami
Wszelkie œrodki, maj¹ce chroniæ u¿ytkownika przed kilkoma, potencjalnie jednoczeœnie wystêpuj¹cymi
zagro¿eniami, musz¹ byæ zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w szczególnoœci spe³nia³y
wymagania w³aœciwe dla ka¿dego z tych zagro¿eñ (patrz pkt 3).

3. Dodatkowe wymagania w³aœciwe dla poszczególnych rodzajów zagro¿eñ
3.1. Ochrona przed urazami mechanicznymi
3.1.1. Urazy spowodowane przez upadaj¹ce lub wystaj¹ce przedmioty i zderzenia czêœci cia³a z ró¿nego typu przeszkodami
Œrodki ochrony indywidualnej odpowiednie do tego typu zagro¿eñ powinny zapewniæ tak¹ amortyzacjê uderzeñ, aby zapobiegaæ zranieniom spowodowanym w szczególnoœci przez zgniecenie lub przek³ucie czêœci chronionej, przynajmniej dla takiego poziomu energii uderzenia, powy¿ej którego nadmierne wymiary lub masa œrodka amortyzuj¹cego uniemo¿liwia³aby efektywne u¿ytkowanie œrodków
w przewidywanym okresie u¿ytkowania.
3.1.2. Upadki
3.1.2.1. Zapobieganie upadkom spowodowanym przez poœlizgniêcie
Podeszwy obuwia chroni¹ce przed poœlizgiem powinny byæ tak zaprojektowane, wykonane i wyposa¿one w dodatkowe elementy, aby zapewni³y wystarczaj¹c¹ przyczepnoœæ przez zaczepienie oraz tarcie, z uwzglêdnieniem rodzaju, a tak¿e stanu powierzchni.
3.1.2.2. Zapobieganie upadkom z wysokoœci
Œrodki ochrony indywidualnej zapobiegaj¹ce upadkom z wysokoœci lub ich skutkom powinny zawieraæ uprz¹¿ i system zaczepowy po³¹czony z punktem kotwiczenia. Powinny byæ one tak zaprojektowane, aby w przewidywanych warunkach u¿ytkowania droga spadania u¿ytkownika by³a zminimalizowana w celu unikniêcia kolizji z przeszkodami, a si³a hamowania nie przekracza³a wartoœci progowej,
powy¿ej której u¿ytkownik móg³by doznaæ obra¿eñ cia³a lub nast¹pi³oby zerwanie albo pêkniêcie któregoœ elementu, mog¹ce spowodowaæ upadek u¿ytkownika.
Œrodki ochrony indywidualnej musz¹ równie¿ zapewniaæ utrzymanie u¿ytkownika, po wyhamowaniu
upadku, we w³aœciwej pozycji, w której bêdzie móg³ oczekiwaæ pomocy.
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Karta informacyjna producenta powinna zawieraæ wszystkie w³aœciwe informacje dotycz¹ce:
– wymaganych charakterystyk punktu kotwiczenia i minimalnej przestrzeni poni¿ej u¿ytkownika,
– w³aœciwego sposobu zak³adania uprzê¿y i pod³¹czenia systemu zaczepowego z punktem kotwiczenia.
3.1.3. Drgania mechaniczne
Œrodki ochrony indywidualnej zapobiegaj¹ce skutkom drgañ mechanicznych powinny zapewniæ odpowiednie t³umienie wibracji szkodliwych dla zagro¿onych czêœci cia³a.
Wartoœæ przyœpieszeñ drgañ przenoszonych na u¿ytkownika w ¿adnym przypadku nie mo¿e przekroczyæ wartoœci granicznych, zalecanych zgodnie z przepisami dotycz¹cymi maksymalnego przewidywanego dziennego nara¿enia czêœci cia³a na okreœlone zagro¿enie.
3.2. Ochrona czêœci cia³a przed uciskiem (statycznym)
Œrodki ochrony indywidualnej chroni¹ce czêœæ cia³a przed uciskiem statycznym powinny w wystarczaj¹cy sposób amortyzowaæ skutki takiego ucisku w celu zapobie¿enia powa¿nym uszkodzeniom i przewlek³ym dolegliwoœciom.
3.3. Ochrona przed urazami mechanicznymi (otarcie, przek³ucie, przeciêcie, zgniecenie)
Materia³y, z jakich s¹ zbudowane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki przewidziane do ochrony ca³ego cia³a lub jego czêœci przed powierzchniowymi zranieniami spowodowanymi przez maszyny,
takimi jak otarcia, przek³ucia, przeciêcia i zgniecenia, powinny byæ tak dobrane, zaprojektowane i wykonane, aby œrodki ochrony indywidualnej tego rodzaju zapewnia³y wystarczaj¹c¹ odpornoœæ na otarcia, przebicia i przeciêcia (patrz równie¿ pkt 3.1.) w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
3.4. Zapobieganie utoniêciu (kamizelki ratunkowe, naramienniki, kombinezony ratunkowe)
Œrodki ochrony indywidualnej zapobiegaj¹ce utoniêciu powinny wyp³ywaæ na powierzchniê tak szybko,
jak tylko jest to mo¿liwe, eliminuj¹c zagro¿enie zdrowia u¿ytkownika, który mo¿e byæ wyczerpany lub
nieprzytomny po wpadniêciu do cieczy, oraz utrzymywaæ go na powierzchni w pozycji umo¿liwiaj¹cej
oddychanie w czasie oczekiwania na pomoc.
Œrodki te mog¹ byæ w pe³ni lub czêœciowo wykonane z materia³ów, które utrzymuj¹ siê na powierzchni, lub te¿ mog¹ byæ nadmuchiwane gazem uwalnianym rêcznie lub automatycznie, a tak¿e nadmuchiwane ustami.
W przewidywanych warunkach u¿ytkowania:
– œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ odporne na uderzenia o powierzchniê cieczy i na czynniki œrodowiskowe zwi¹zane z t¹ ciecz¹, bez szkody dla ich prawid³owego dzia³ania,
– nadmuchiwane œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ nape³niane szybko i ca³kowicie.
Niektóre typy œrodków ochrony indywidualnej, w przypadkach gdy przewidywane szczególne warunki u¿ytkowania tego wymagaj¹, powinny byæ:
– wyposa¿one we wszystkie urz¹dzenia nadmuchuj¹ce, o których mowa w drugim podpunkcie, i(lub)
w œwietlne lub dŸwiêkowe urz¹dzenia sygnalizuj¹ce,
– wyposa¿one w urz¹dzenia do zaczepienia i przymocowywania cia³a, umo¿liwiaj¹ce wyci¹gniêcie
u¿ytkownika z cieczy,
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– przystosowane do d³ugotrwa³ego u¿ytkowania w warunkach sta³ego zagro¿enia u¿ytkownika,
w przypadku gdyby wpad³ on do cieczy lub w sytuacjach wymagaj¹cych zanurzenia siê w niej.
3.4.1. Œrodki ratownicze umo¿liwiaj¹ce utrzymywanie siê na powierzchni
Œrodki ochrony indywidualnej w postaci odzie¿y, umo¿liwiaj¹ce skuteczne utrzymywanie siê na powierzchni wody, powinny zapewniæ u¿ytkownikowi bezpieczeñstwo podczas ich u¿ywania oraz umo¿liwiæ mu w szczególnoœci p³ywanie, ucieczkê przed niebezpieczeñstwem lub ratowanie innych zagro¿onych utoniêciem osób, nie ograniczaj¹c ruchów.
3.5. Ochrona przed szkodliwym dzia³aniem ha³asu
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom ha³asu powinny
zmniejszaæ ha³as w takim stopniu, aby równowa¿ny poziom dŸwiêku A odbieranego przez u¿ytkownika w ¿adnym przypadku nie przekroczy³ dziennych wartoœci granicznych podanych w dyrektywie Rady 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagro¿eniami wynikaj¹cymi
z nara¿enia na ha³as przy pracy1).
Wszystkie œrodki ochrony indywidualnej powinny mieæ etykiety wskazuj¹ce wartoœæ t³umienia ha³asu
i wartoœæ zapewnianego wskaŸnika komfortu; je¿eli nie jest to mo¿liwe, etykiety nale¿y umieœciæ na
opakowaniu danego wyrobu.
3.6. Ochrona przed dzia³aniem wysokiej temperatury i(lub) ognia
Izolacyjnoœæ cieplna i odpornoœæ mechaniczna œrodków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do
ochrony ca³ego cia³a lub jego czêœci przed skutkami dzia³ania wysokiej temperatury i(lub) ognia, powinna byæ dostosowana do przewidywanych warunków u¿ytkowania.
3.6.1. Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki
Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki, przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem cieplnym lub ciep³em konwekcyjnym, powinny mieæ odpowiedni wspó³czynnik przenikania strumienia cieplnego i byæ w wystarczaj¹cym stopniu niepalne, aby wykluczyæ ryzyko samoistnego zapalenia w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
W przypadkach gdy powierzchnia zewnêtrzna tych materia³ów lub sk³adników musi odbijaæ promieniowanie cieplne, jej zdolnoœæ odbijania powinna byæ dostosowana do strumienia cieplnego w zakresie promieniowania podczerwonego.
Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i sk³adniki œrodków przeznaczone do
krótkotrwa³ego u¿ytku w œrodowisku pracy o wysokiej temperaturze, a tak¿e œrodki ochrony indywidualnej, które mog¹ byæ nara¿one na dzia³anie gor¹cych rozprysków, np. du¿ych iloœci roztopionych
materia³ów, musz¹ mieæ wystarczaj¹c¹ izolacyjnoœæ ciepln¹, która uniemo¿liwi przenikanie wiêkszoœci zakumulowanego ciep³a a¿ do czasu opuszczenia przez u¿ytkownika obszaru niebezpiecznego
i zdjêcia œrodków ochrony indywidualnej.

1)
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Materia³y, z których wykonane s¹ œrodki i ich sk³adniki, które mog¹ byæ nara¿one na rozpryski du¿ych
iloœci gor¹cych materia³ów, powinny zapewniæ równie¿ wystarczaj¹c¹ amortyzacjê uderzeñ mechanicznych (patrz pkt 3.1.).
Materia³y, z których wykonane s¹ œrodki i ich sk³adniki, które mog¹ przypadkowo znaleŸæ siê w kontakcie z p³omieniami, oraz te, które s¹ u¿ywane do produkcji sprzêtu przeciwpo¿arowego, powinny
charakteryzowaæ siê odpornoœci¹ na zapalenie, odpowiadaj¹c¹ klasie zagro¿enia w przewidywanych
warunkach u¿ytkowania.
3.6.2. Kompletne, gotowe do u¿ytku œrodki ochrony indywidualnej
W przewidywanych warunkach u¿ytkowania:
1. Iloœæ ciep³a przenikaj¹cego przez œrodki ochrony indywidualnej do u¿ytkownika musi byæ dostatecznie ma³a, aby w ¿adnym przypadku podczas ich noszenia nie dopuœciæ do akumulacji ciep³a w zagro¿onej czêœci cia³a powy¿ej poziomu powoduj¹cego ból lub zagro¿enie zdrowia.
2. Œrodki ochrony indywidualnej musz¹, o ile to konieczne, zapobiegaæ przenikaniu cieczy lub pary
i nie mog¹ powodowaæ poparzeñ na skutek kontaktu miêdzy ich pow³ok¹ ochronn¹ a u¿ytkownikiem.
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia ch³odz¹ce do poch³aniania ciep³a,
dzia³aj¹ce na zasadzie odparowania cieczy lub sublimacji cia³ sta³ych, to powinny byæ one tak zaprojektowane, aby wszystkie uwalniane substancje lotne by³y odprowadzane na zewn¹trz pow³oki
ochronnej, a nie w kierunku u¿ytkownika.
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia do oddychania, musz¹ one w sposób wystarczaj¹cy spe³niaæ swoj¹ funkcjê ochronn¹ w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
Karta informacyjna producenta, do³¹czona do ka¿dego egzemplarza œrodków ochrony indywidualnej
przeznaczonego do krótkotrwa³ego u¿ytkowania w œrodowiskach pracy o wysokiej temperaturze, powinna w szczególnoœci zawieraæ wszelkie niezbêdne dane do okreœlenia maksymalnego dopuszczalnego nara¿enia u¿ytkownika na ciep³o przenikaj¹ce przez œrodki ochrony indywidualnej podczas ich
u¿ytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3.7. Ochrona przed zimnem
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony ca³ego cia³a lub jego czêœci przed zimnem powinny mieæ izolacyjnoœæ ciepln¹ i odpornoœæ mechaniczn¹ odpowiednie do przewidywanych warunków u¿ytkowania.
3.7.1. Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki
Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki przeznaczone do ochrony przed zimnem, powinny mieæ wskaŸnik przenikania strumienia cieplnego tak ma³y, jak to jest wymagane w przewidywanych warunkach u¿ytkowania. Materia³y elastyczne i inne sk³adniki œrodków
przeznaczonych do u¿ywania w œrodowisku o niskiej temperaturze musz¹ zachowaæ poziom elastycznoœci wymagany do wykonywania niezbêdnych ruchów i przyjmowania odpowiednich pozycji.
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Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki, które mog¹ zostaæ spryskane du¿¹ iloœci¹ zimnych substancji, powinny równie¿ zapewniaæ wystarczaj¹c¹ amortyzacjê uderzeñ mechanicznych (patrz pkt 3.1.).
3.7.2. Kompletne œrodki ochrony indywidualnej gotowe do u¿ytku
W przewidywanych warunkach u¿ytkowania:
1. Iloœæ zimna przenikaj¹cego przez œrodki ochrony indywidualnej do u¿ytkownika musi byæ dostatecznie ma³a, aby w ¿adnym przypadku podczas ich noszenia nie dopuœciæ do akumulacji zimna w jakimkolwiek punkcie chronionej czêœci cia³a (³¹cznie z koñcami palców u r¹k i u nóg) do poziomu powoduj¹cego odczucie bólu lub zagro¿enie zdrowia.
2. Œrodki ochrony indywidualnej musz¹ zapobiegaæ tak dalece, jak to tylko jest mo¿liwe, przenikaniu
takich cieczy, jak woda deszczowa, i nie mog¹ powodowaæ obra¿eñ wynikaj¹cych z kontaktu miêdzy
ich pow³ok¹ ochronn¹ a u¿ytkownikiem.
Je¿eli œrodki ochrony indywidualnej s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia do oddychania, musz¹ one w wystarczaj¹cy sposób zachowywaæ swoje w³aœciwoœci ochronne w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
Karta informacyjna, do³¹czona przez producenta do ka¿dego egzemplarza œrodków ochrony indywidualnej przeznaczonego do krótkotrwa³ego u¿ytkowania w œrodowiskach o niskiej temperaturze, powinna w szczególnoœci zawieraæ wszelkie w³aœciwe dane dotycz¹ce maksymalnego dopuszczalnego
nara¿enia u¿ytkownika na zimno przenikaj¹ce przez dany œrodek.
3.8. Ochrona przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony ca³ego cia³a lub jego czêœci przed skutkami
dzia³ania pr¹du elektrycznego powinny w³aœciwie izolowaæ u¿ytkownika przed napiêciem, na które
mo¿e byæ on nara¿ony w najbardziej niekorzystnych przewidywanych warunkach.
Materia³y, z których s¹ wykonane œrodki i sk³adniki tych œrodków, powinny byæ tak zaprojektowane,
dobrane i po³¹czone, aby zapewni³y jak najmniejszy przep³yw pr¹du elektrycznego przez pow³okê
ochronn¹, mierzony podczas wykonywanych prób przy napiêciach odpowiadaj¹cych napiêciom, jakie
mog¹ wyst¹piæ w warunkach rzeczywistych. W ka¿dym przypadku przep³yw pr¹du przez pow³okê
ochronn¹ œrodków ochrony indywidualnej powinien byæ ni¿szy od maksymalnej, ogólnie przyjêtej wartoœæ dopuszczalnej, odpowiadaj¹cej progowi tolerancji organizmu cz³owieka.
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku podczas pracy przy instalacjach elektrycznych, które s¹ lub mog¹ byæ pod napiêciem, musz¹ mieæ oznakowanie, równie¿ na opakowaniu,
wskazuj¹ce w szczególnoœci klasê œrodka i(lub) odpowiadaj¹ce jej napiêcie robocze, numer seryjny
i datê produkcji; na pow³oce ochronnej takich œrodków nale¿y równie¿ przeznaczyæ miejsce na wpisywanie daty wprowadzenia do u¿ytkowania i dat okresowych badañ lub inspekcji, które powinny byæ
przeprowadzane.
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Karta informacyjna producenta musi zawieraæ m.in. dane dotycz¹ce szczegó³owego przeznaczenia
œrodków tego typu oraz rodzaju i czêstotliwoœci badañ w³aœciwoœci izolacyjnych, którym musz¹ byæ
one poddawane w okresie u¿ytkowania.
3.9. Ochrona przed promieniowaniem
3.9.1. Promieniowanie niejonizuj¹ce
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania ostrym lub chronicznym chorobom oczu
wywo³anym przez promieniowanie niejonizuj¹ce musz¹ poch³aniaæ lub odbijaæ wiêkszoœæ energii promieniowania w szkodliwym paœmie d³ugoœci fal, jednoczeœnie nie wp³ywaj¹c negatywnie na przep³yw
nieszkodliwej czêœci widzialnego spektrum, postrzeganie kontrastów i mo¿liwoœæ rozpoznawania kolorów, tam gdzie wymagaj¹ tego przewidywane warunki u¿ytkowania.
W tym celu okulary ochronne powinny byæ tak zaprojektowane i wykonane, aby dla ka¿dej szkodliwej
d³ugoœci fali widmowy wspó³czynnik przepuszczania by³ taki, by gêstoœæ strumienia energii promieniowania, mog¹cej dotrzeæ do oczu u¿ytkownika przez filtr, by³a jak najmniejsza, a w ¿adnym razie nie
przekracza³a maksymalnej dopuszczalnej wartoœci nara¿enia oczu na promieniowanie.
Ponadto jakoœæ okularów nie mo¿e siê pogarszaæ ani nie mog¹ one traciæ swoich w³aœciwoœci na skutek dzia³ania promieniowania w przewidywanych warunkach u¿ytkowania, a na wszystkich znajduj¹cych siê w sprzeda¿y egzemplarzach powinien byæ podany numer stopnia ochrony odpowiedniego dla
danej krzywej spektralnej ich wspó³czynnika przepuszczania.
Okulary przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem Ÿróde³ jednego typu musz¹ byæ klasyfikowane w rosn¹cym porz¹dku ich stopnia ochrony, a karta informacyjna producenta powinna wskazywaæ w szczególnoœci krzywe przepuszczania, co umo¿liwi dobranie najodpowiedniejszych œrodków,
z uwzglêdnieniem takich czynników w³aœciwych dla rzeczywistych warunków u¿ytkowania, jak odleg³oœæ od Ÿród³a i rozk³ad widmowy energii promieniowania w tej odleg³oœci.
Na ka¿dym egzemplarzu okularów ochronnych producent powinien umieœciæ odpowiedni numer
wskaŸnika ochrony.
3.9.2. Promieniowanie jonizuj¹ce
3.9.2.1. Ochrona przed zewnêtrznym ska¿eniem radioaktywnym
Materia³y, z których s¹ zbudowane œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki, zaprojektowane
z przeznaczeniem do ochrony ca³ego cia³a lub te¿ jego czêœci przed radioaktywnymi py³ami, gazami,
cieczami lub ich mieszaninami, powinny byæ tak dobrane, zaprojektowane i po³¹czone, aby skutecznie zapobiegaæ przenikaniu substancji ska¿aj¹cych w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
Zale¿nie od rodzaju i stanu tych substancji, niezbêdna szczelnoœæ mo¿e byæ uzyskana dziêki nieprzepuszczalnoœæ pow³oki ochronnej i(lub) zastosowaniu innych odpowiednich œrodków, takich jak systemy
wentylacji i systemy ciœnieniowe zaprojektowane w celu zapobie¿enia ponownemu rozpraszaniu substancji ska¿aj¹cych.
Substancje odka¿aj¹ce, którymi s¹ odka¿ane tego rodzaju œrodki ochrony indywidualnej, nie mog¹
ograniczaæ mo¿liwoœci ponownego ich u¿ycia w przewidywanym okresie trwa³oœci.
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3.9.2.2. Ograniczona ochrona przed zewnêtrznym napromieniowaniem
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapewnienia pe³nej ochrony u¿ytkownika przed zewnêtrznym napromieniowaniem lub, o ile to niemo¿liwe, do zapewnienia odpowiedniego t³umienia
tego napromieniowania, powinny byæ tak zaprojektowane, aby przeciwdzia³a³y tylko s³abemu promieniowaniu elektronowemu (np. beta) lub fotonowemu (np. X, gamma).
Materia³y, z których s¹ zbudowane tego rodzaju œrodki ochrony indywidualnej i ich sk³adniki, powinny byæ tak dobrane, zaprojektowane i po³¹czone, aby zapewnia³y niezbêdny poziom ochrony wymagany w przewidywanych warunkach u¿ytkowania, nie powoduj¹c jednoczeœnie przed³u¿enia czasu
ekspozycji u¿ytkownika na promieniowanie, wynikaj¹cego z utrudnieñ w wykonywaniu ruchów, przyjmowaniu odpowiednich pozycji cia³a i przemieszczaniu siê (patrz pkt 1.3.2.).
Takie œrodki musz¹ mieæ oznakowanie zawieraj¹ce informacje o odpowiednim do przewidywanych
warunków u¿ytkowania typie i gruboœci materia³ów, z których s¹ zbudowane.
3.10. Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi i czynnikami zakaŸnymi
3.10.1. Ochrona uk³adu oddechowego
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony uk³adu oddechowego musz¹ umo¿liwiaæ dostarczenie u¿ytkownikowi powietrza nadaj¹cego siê do oddychania wówczas, gdy znajduje siê on
w zanieczyszczonej atmosferze lub w atmosferze o niedostatecznej zawartoœci tlenu.
Powietrze do oddychania dostarczane u¿ytkownikowi przez œrodki ochrony indywidualnej powinno
byæ otrzymywane odpowiednimi metodami, np. przez przefiltrowanie zanieczyszczonego powietrza
przez urz¹dzenie ochronne albo przez dostarczanie rurami z niezanieczyszczonego Ÿród³a.
Materia³y, z których s¹ zbudowane œrodki ochrony indywidualnej i sk³adniki innych œrodków tego rodzaju,
musz¹ byæ tak dobrane, zaprojektowane i po³¹czone, aby zapewniæ u¿ytkownikowi w³aœciwe oddychanie
i w³aœciw¹ higienê oddychania przez ca³y czas ich noszenia w przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
Szczelnoœæ czêœci twarzowej, spadek ciœnienia przy wdychaniu, a tak¿e wydajnoœæ filtrowania w przypadku urz¹dzeñ filtruj¹cych powinny byæ takie, aby utrzymaæ przenikanie zanieczyszczeñ z atmosfery
na dostatecznie niskim poziomie, nieszkodliwym dla zdrowia i higieny u¿ytkownika.
Œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ oznakowane znakiem identyfikacyjnym producenta oraz
informacj¹ o szczegó³owych charakterystykach sprzêtu tego typu, co ³¹cznie z instrukcj¹ obs³ugi powinno umo¿liwiæ przeszkolonemu i wykwalifikowanemu u¿ytkownikowi prawid³owe stosowanie takich œrodków.
W przypadku urz¹dzeñ filtruj¹cych, karta informacyjna producenta powinna wskazywaæ tak¿e maksymalny termin sk³adowania filtrów nowych i przechowywanych w oryginalnych opakowaniach.
3.10.2. Ochrona skóry i oczu
Œrodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania kontaktowi powierzchniowemu ca³ego
cia³a lub jego czêœci z substancjami niebezpiecznymi lub czynnikami zakaŸnymi musz¹ zapobiegaæ
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przedostawaniu siê lub przenikaniu takich substancji przez pow³okê ochronn¹ w przewidywanych warunkach u¿ytkowania, dla których dane œrodki s¹ wprowadzone na rynek.
W tym celu materia³y, z których s¹ zbudowane œrodki ochrony indywidualnej i sk³adniki innych œrodków tego rodzaju, musz¹ byæ tak dobrane, zaprojektowane lub po³¹czone, aby zapewnia³y, tak dalece jak tylko jest to mo¿liwe, ca³kowit¹ szczelnoœæ, która pozwoli, tam gdzie jest to konieczne, na d³ugotrwa³e ca³odzienne u¿ytkowanie wyrobów, a je¿eli jest to niemo¿liwe, aby zapewnia³y szczelnoœæ
ograniczon¹, co powinno siê wi¹zaæ z ograniczonym czasem u¿ytkowania.
W przypadkach gdy pewne niebezpieczne substancje lub czynniki zakaŸne maj¹ wysoki stopieñ zdolnoœci przenikania ze wzglêdu na swoj¹ naturê lub przewidywane warunki u¿ytkowania œrodków
ochrony indywidualnej, co ogranicza okres ochrony zapewniany przez te œrodki, wówczas te œrodki
powinny byæ poddawane standardowym badaniom maj¹cym na celu ich klasyfikacjê w zale¿noœci od
skutecznoœci dzia³ania. Œrodki ochrony indywidualnej, które s¹ uznane za zgodne ze specyfikacj¹ badania, powinny byæ oznakowane informacj¹ zawieraj¹c¹ w szczególnoœci nazwy, a je¿eli to niemo¿liwe, kody substancji u¿ytych podczas badañ oraz odpowiedni standardowy okres, w którym bêdzie zapewniona ochrona. Karta informacyjna producenta powinna równie¿ zawieraæ wyjaœnienia u¿ytych
kodów (o ile to konieczne), szczegó³owy opis standardowych badañ oraz wszelkie informacje niezbêdne do okreœlenia maksymalnego dopuszczalnego okresu u¿ytkowania takich œrodków w ró¿nych przewidywanych warunkach u¿ytkowania.
3.11. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce w sprzêcie do nurkowania
1. Urz¹dzenia do oddychania
Urz¹dzenia do oddychania musz¹ zapewniaæ dostarczenie u¿ytkownikowi mieszanki gazowej do oddychania w przewidywanych warunkach u¿ytkowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem maksymalnej
g³êbokoœci zanurzenia.
2. W przypadkach gdy wymagaj¹ tego przewidywane warunki u¿ytkowania, wyposa¿enie powinno sk³adaæ siê z:
a) ubrania chroni¹cego u¿ytkownika przed ciœnieniem wynikaj¹cym z g³êbokoœci zanurzenia (patrz pkt
3.2.) i(lub) przed zimnem (patrz pkt 3.7.),
b) urz¹dzenia alarmowego przeznaczonego do szybkiego ostrzegania u¿ytkownika o zbli¿aj¹cym siê
momencie zakoñczenia dostarczania mieszanki gazowej do oddychania (patrz pkt 2.8.),
c) kombinezonu ratunkowego umo¿liwiaj¹cego u¿ytkownikowi powrót na powierzchniê (patrz pkt.
3.4.1.).
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