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powszechniane w innych Êrodkach masowego
przekazu, dotyczàce dzia∏alnoÊci organów admini-
stracji rzàdowej oraz podporzàdkowanych im i nad-
zorowanych przez nie jednostek organizacyjnych,
w tym zw∏aszcza na krytyk´ i interwencj´ prasowà,

4) przekazywanie, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, komunikatów urz´do-
wych do opublikowania w Êrodkach masowego
przekazu,

5) zapewnienie wspó∏dzia∏ania s∏u˝b odpowiedzial-
nych za realizacj´ zadaƒ z zakresu polityki informa-
cyjnej Rzàdu.

§ 3. 1. Zadania z zakresu polityki informacyjnej Rzà-
du dotyczàce dzia∏aƒ nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci danego
ministra lub wojewody wykonuje odpowiednio rzecznik
prasowy ministra i rzecznik prasowy wojewody.

2. Do zadaƒ rzecznika prasowego ministra i rzeczni-
ka prasowego wojewody nale˝y w szczególnoÊci:
1) wyjaÊnianie dzia∏aƒ, inicjatyw i programów podej-

mowanych przez ministra lub wojewod´, w tym
w szczególnoÊci wydawanie oÊwiadczeƒ i publicz-
ne prezentowanie dzia∏aƒ ministra lub wojewody,

2) przedstawianie stanowiska ministra lub wojewody
w sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania dane-
go organu administracji rzàdowej,

3) komentowanie wydarzeƒ krajowych i zagranicz-
nych w zakresie zadaƒ danego ministra lub woje-
wody,

4) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz
audycje radiowe i telewizyjne, a tak˝e materia∏y
rozpowszechniane w innych Êrodkach masowego
przekazu, dotyczàce dzia∏alnoÊci ministra albo wo-
jewody oraz jednostek organizacyjnych podpo-

rzàdkowanych i nadzorowanych przez dany organ
administracji rzàdowej, w tym zw∏aszcza udziela-
nie odpowiedzi na krytyk´ i interwencj´ prasowà,

5) przekazywanie, na zasadach i w trybie okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, komunikatów urz´do-
wych do opublikowania w Êrodkach masowego
przekazu.

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady
Ministrów albo minister nadzorujàcy dzia∏alnoÊç kie-
rownika urz´du centralnego mo˝e nakazaç albo wyra-
ziç zgod´ na powo∏anie rzecznika prasowego kierowni-
ka urz´du centralnego.

2. Do rzecznika prasowego kierownika urz´du cen-
tralnego stosuje si´ odpowiednio przepisy § 3.

§ 5. 1. Rzecznika prasowego wyznacza i odwo∏uje
z tej funkcji organ administracji rzàdowej, który ten
rzecznik reprezentuje. Rzecznika Prasowego Rzàdu wy-
znacza i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

2. Rzecznik prasowy podlega organowi administra-
cji rzàdowej, który reprezentuje. Rzecznik Prasowy Rzà-
du podlega Prezesowi Rady Ministrów.

3. Rzecznik prasowy mo˝e ∏àczyç swojà funkcj´
z wykonywaniem innych zadaƒ s∏u˝bowych.

§ 6. Obs∏ug´ organizacyjnà rzeczników prasowych
zapewnia urzàd obs∏ugujàcy organ administracji rzà-
dowej, w którym dzia∏a rzecznik prasowy.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489
i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania zasadnicze dla Êrodków ochrony indy-

widualnej,
2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci Êrod-

ków ochrony indywidualnej,
3) sposób znakowania Êrodków ochrony indywidual-

nej,
4) wzór oznakowania CE.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) Êrodkach ochrony indywidualnej — nale˝y przez to

rozumieç urzàdzenia lub wyposa˝enie przewidzia-
ne do noszenia bàdê trzymania przez u˝ytkownika
tych Êrodków, w celu jego ochrony przed jednym
lub wi´kszà liczbà zagro˝eƒ, które mogà mieç
wp∏yw na jego bezpieczeƒstwo i zdrowie podczas
wykonywanych czynnoÊci, jak równie˝ wszelkie ak-
cesoria i dodatki przeznaczone do tego celu,

2) normach zharmonizowanych — nale˝y przez to ro-
zumieç normy europejskie ustanowione przez eu-
ropejskie organizacje normalizacyjne na podsta-
wie mandatu udzielonego przez Komisj´ Europej-
skà i opublikowane w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.

§ 3. 1. Ârodki ochrony indywidualnej obejmujà
w szczególnoÊci:
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1) zespó∏ kilku urzàdzeƒ lub kilka rodzajów wyposa˝e-
nia ochronnego, które zosta∏y ze sobà po∏àczone
przez producenta w celu ochrony przed wyst´pujà-
cymi zagro˝eniami,

2) urzàdzenie lub wyposa˝enie ochronne po∏àczone
roz∏àcznie lub nieroz∏àcznie z nieochronnym Êrod-
kiem wyposa˝enia indywidualnego, noszone lub
trzymane przez u˝ytkownika w celu wykonywania
okreÊlonych czynnoÊci,

3) cz´Êci wymienne lub podzespo∏y Êrodków ochrony
indywidualnej, istotne dla ich w∏aÊciwego funkcjo-
nowania oraz u˝ywane i przeznaczone wy∏àcznie
do tych Êrodków.

2. Ka˝dy podzespó∏ Êrodków ochrony indywidual-
nej, stosowany do po∏àczenia tych Êrodków z innym
zewn´trznym urzàdzeniem lub urzàdzeniami, powi-
nien byç uznany za integralnà cz´Êç tego Êrodka, nawet
je˝eli nie jest przewidziany do noszenia lub trzymania
na sta∏e przez ich u˝ytkownika w okresie nara˝enia go
na zagro˝enia.

§ 4. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
Êrodków ochrony indywidualnej:

1) okreÊlonych w przepisach innych rozporzàdzeƒ wy-
danych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, wpro-
wadzonych do obrotu w celu zapewnienia bezpie-
czeƒstwa ich u˝ytkowników,

2) zaprojektowanych i wykonanych na u˝ytek si∏ zbroj-
nych lub policji oraz innych s∏u˝b, do których zadaƒ
nale˝y zapewnienie przestrzegania prawa i porzàd-
ku publicznego,

3) s∏u˝àcych do celów samoobrony,

4) powszechnego u˝ytku, które chronià przed nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocià,
wodà lub ciep∏em,

5) przeznaczonych do ochrony i ratowania osób prze-
bywajàcych na statkach oraz w samolotach,
nieprzeznaczonych do sta∏ego noszenia, z zastrze-
˝eniem § 19 i 20,

6) he∏mów i wizjerów przeznaczonych dla u˝ytkowni-
ków dwu- lub trójko∏owych pojazdów motocyklo-
wych.

§ 5. 1. W celu zapewnienia ochrony u˝ytkowników
Êrodków ochrony indywidualnej mogà byç ustalane in-
ne ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu wymagania doty-
czàce bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia, pod warun-
kiem ˝e nie spowodujà one koniecznoÊci modyfikacji
Êrodków ochrony indywidualnej w sposób niezgodny
z postanowieniami rozporzàdzenia.

2. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç eksponowania na tar-
gach i wystawach Êrodków ochrony indywidualnej nie-
spe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdze-
niu, pod warunkiem umieszczenia, przez producenta

tych Êrodków lub wystawc´, odpowiedniej informacji,
˝e Êrodki te nie sà przeznaczone do sprzeda˝y lub u˝y-
wania.

3. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa
w ust. 2, mogà byç wprowadzone do obrotu i u˝ywa-
nia zgodnie z ich przeznaczeniem, wy∏àcznie po dopro-
wadzeniu do ich zgodnoÊci z wymaganiami okreÊlony-
mi w rozporzàdzeniu.

Rozdzia∏ 2

Wymagania zasadnicze 
dla Êrodków ochrony indywidualnej

§ 6. 1. Ârodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa u˝ytkowników tych
Êrodków powinny:

1) zapewniaç wystarczajàcà ochron´ przed wyst´pu-
jàcymi zagro˝eniami,

2) byç zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wy-
maganiami ergonomii w taki sposób, aby w prze-
widywanych warunkach ich u˝ywania, do których
sà przeznaczone, u˝ytkownik móg∏ w sytuacji za-
gro˝enia normalnie wykonywaç swoje czynnoÊci
i mia∏ zapewniony najwy˝szy poziom ochrony
zdrowia i bezpieczeƒstwa.

2. Przez najwy˝szy poziom ochrony zdrowia i bez-
pieczeƒstwa nale˝y rozumieç poziom, w którym nie
wyst´pujà niedogodnoÊci zwiàzane z noszeniem i u˝y-
waniem Êrodków ochrony indywidualnej podczas na-
ra˝enia u˝ytkowników na zagro˝enia lub który unie-
mo˝liwia normalne wykonywanie czynnoÊci.

3. Projektujàc Êrodki ochrony indywidualnej, nale-
˝y braç pod uwag´ przewidywane i zró˝nicowane wa-
runki ich u˝ywania, w których wyst´puje kilka pozio-
mów zagro˝eƒ, a tak˝e uwzgl´dniaç odpowiednie wy-
magania zasadnicze dotyczàce ochrony u˝ytkownika,
w szczególnoÊci:

1) nieszkodliwoÊç tych Êrodków, wykluczajàcà po-
wstawanie zagro˝eƒ lub niedogodnoÊci,

2) materia∏y, z których sà wyprodukowane cz´Êci,
i materia∏y u˝yte do produkcji Êrodków ochrony in-
dywidualnej, ∏àcznie z produktami ich rozk∏adu, nie
powinny wp∏ywaç niekorzystnie na zdrowie lub hi-
gien´ u˝ytkownika,

3) w∏aÊciwy stan powierzchni cz´Êci sk∏adowych; ka˝-
da cz´Êç sk∏adowa Êrodków ochrony indywidual-
nej, która ma kontakt lub te˝ która potencjalnie mo-
˝e mieç kontakt z u˝ytkownikiem podczas ich u˝y-
wania, powinna byç g∏adka, pozbawiona ostrych
brzegów, wyst´pów i kraw´dzi zagra˝ajàcych oka-
leczeniem u˝ytkownika,

4) zminimalizowanie utrudnieƒ dla u˝ytkownika;
wszelkie utrudnienia zwiàzane z poruszaniem si´,
zmianà pozycji cia∏a i postrzeganiem zmys∏owym
podczas u˝ywania Êrodków ochrony indywidual-
nej powinny byç zminimalizowane; jednoczeÊnie
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nie mogà one powodowaç wykonywania ruchów
niebezpiecznych dla u˝ytkownika lub innych osób,

5) dopasowanie ich do budowy cia∏a u˝ytkownika;
Êrodki ochrony indywidualnej powinny byç tak za-
projektowane i wykonane, aby mo˝liwe by∏o ich ∏a-
twe i prawid∏owe zak∏adanie oraz utrzymywanie na
w∏aÊciwym miejscu przez przewidywany okres
u˝ywania, z uwzgl´dnieniem warunków, w jakich
b´dà one u˝ywane, wykonywanych ruchów i przy-
stosowania do budowy cia∏a u˝ytkownika za po-
mocà wszelkich dost´pnych Êrodków, w tym prze-
widzianych sposobów regulacji i mocowania lub
przez zapewnienie odpowiedniego ich rozmiaru,

6) lekkoÊç i wytrzyma∏oÊç konstrukcji; Êrodki ochrony
indywidualnej powinny byç mo˝liwie jak najl˝ej-
sze, z zachowaniem wymaganej wytrzyma∏oÊci
i skutecznoÊci ich dzia∏ania.

4. Niezale˝nie od zasadniczych wymagaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3, Êrodki ochrony indywidualnej po-
winny byç odporne na dzia∏anie czynników otoczenia,
w przewidywanych warunkach ich u˝ywania.

§ 7. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone
do ochrony u˝ytkownika przed kilkoma jednoczeÊnie
wyst´pujàcymi zagro˝eniami powinny byç tak zapro-
jektowane i wykonane, aby spe∏nia∏y wymagania w∏a-
Êciwe dla ka˝dego z wyst´pujàcych zagro˝eƒ.

2. W przypadku gdy ten sam producent wprowadza
do obrotu kilka rodzajów Êrodków ochrony indywidu-
alnej ró˝nych klas lub ró˝nych typów, majàcych na ce-
lu zapewnienie ochrony sàsiadujàcych cz´Êci cia∏a
przed ∏àcznym dzia∏aniem ró˝nych zagro˝eƒ, Êrodki te
powinny do siebie pasowaç.

§ 8. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel powinien dostarczyç Êrodki ochrony indywidual-
nej wraz z instrukcjà ich u˝ytkowania, zwanà dalej „in-
strukcjà”.

2. Instrukcja powinna zawieraç:

1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela,

2) sposób przechowywania, u˝ywania, czyszczenia,
konserwacji, obs∏ugi i dezynfekcji Êrodków ochro-
ny indywidualnej,

3) informacj´ o:

a) zalecanych przez producenta Êrodkach czyszczà-
cych, konserwujàcych i dezynfekujàcych, które
nie b´dà negatywnie oddzia∏ywaç na u˝ytkowni-
ka Êrodków ochrony indywidualnej oraz na te
Êrodki,

b) sposobie dzia∏ania Êrodków ochrony indywidu-
alnej oraz stwierdzonym podczas badaƒ tech-
nicznych lub sprawdzajàcych poziomie ochrony
lub klasie ochrony,

c) odpowiednim dodatkowym wyposa˝eniu Êrod-
ków ochrony indywidualnej i charakterystyce
ich cz´Êci zamiennych,

d) klasie ochrony dla ró˝nych poziomów zagro˝eƒ
i zwiàzanych z tym ograniczeƒ u˝ywania Êrod-
ków ochrony indywidualnej,

e) rodzaju opakowania w∏aÊciwego do ich bez-
piecznego transportu,

4) dat´ produkcji lub dat´ up∏ywu okresu trwa∏oÊci
Êrodków ochrony indywidualnej lub ich okreÊlo-
nych cz´Êci sk∏adowych,

5) wyjaÊnienie oznaczeƒ w niej zamieszczonych,

6) nazw´, adres i numer identyfikacyjny jednostki no-
tyfikowanej uczestniczàcej w procesie oceny zgod-
noÊci Êrodków ochrony indywidualnej.

3. Instrukcja powinna byç sporzàdzona w j´zyku
polskim oraz w j´zyku urz´dowym paƒstwa Unii Euro-
pejskiej, w którym Êrodki ochrony indywidualnej majà
byç stosowane.

§ 9. 1. Systemy regulacji stosowane w Êrodkach
ochrony indywidualnej powinny byç zaprojektowane
i wykonane w sposób uniemo˝liwiajàcy ustawienie
niew∏aÊciwych parametrów regulacji w przewidywa-
nych warunkach ich u˝ywania oraz wykluczajàcy sa-
moczynne regulowanie si´ tych systemów podczas ich
u˝ywania.

2. Ârodki ochrony indywidualnej zakrywajàce chro-
nione cz´Êci cia∏a powinny byç wentylowane w taki
sposób, aby ograniczyç wydzielanie si´ potu podczas
ich u˝ywania. Je˝eli spe∏nienie tego warunku nie jest
mo˝liwe, Êrodki te powinny byç wyposa˝one w uk∏ady
do wch∏aniania potu.

3. Wszelkie ograniczenia pola widzenia, wywo∏ane
przez Êrodki ochrony indywidualnej chroniàce twarz,
oczy i drogi oddechowe, powinny byç zminimalizowa-
ne. Stopieƒ optycznej neutralnoÊci wizjerów, znajdujà-
cych si´ w Êrodkach ochrony indywidualnej, powinien
byç dostosowany do wykonywanych przez u˝ytkowni-
ka precyzyjnych i d∏ugotrwa∏ych czynnoÊci.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 3, powinny byç
wyposa˝one w Êrodki przeciwdzia∏ajàce zaparowywa-
niu wizjerów.

5. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone dla
u˝ytkowników wymagajàcych korekcji wzroku powin-
ny byç dostosowane do ich noszenia wraz z okularami
lub szk∏ami kontaktowymi.

§ 10. 1. Je˝eli stopieƒ zu˝ycia lub starzenia Êrodków
ochrony indywidualnej mo˝e mieç powa˝ny wp∏yw na
ich w∏aÊciwoÊci, na ka˝dym egzemplarzu Êrodków
wprowadzanych do obrotu lub na ich wymienialnych
cz´Êciach sk∏adowych nale˝y, w sposób trwa∏y i czytel-
ny, podaç dat´ ich produkcji lub dat´ up∏ywu okresu
trwa∏oÊci. Informacj´ takà nale˝y równie˝ w sposób
trwa∏y umieÊciç na opakowaniu tych Êrodków.

2. Je˝eli producent nie mo˝e ustaliç okresu trwa∏o-
Êci Êrodków ochrony indywidualnej, dostarczona przez
niego instrukcja powinna zawieraç niezb´dne informa-
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cje umo˝liwiajàce nabywcy lub u˝ytkownikowi tych
Êrodków ustalenie w∏aÊciwej daty up∏ywu okresu ich
trwa∏oÊci, z uwzgl´dnieniem poziomu jakoÊci tych
Êrodków, warunków ich sk∏adowania, u˝ywania, czysz-
czenia, obs∏ugi i konserwacji.

3. Je˝eli wyraêne i gwa∏towne zmniejszenie sku-
tecznoÊci dzia∏ania Êrodków ochrony indywidualnej
mo˝e byç spowodowane stopniem ich zu˝ycia wynika-
jàcym z zalecanego przez producenta okresowego ich
czyszczenia lub konserwacji, producent powinien na
ka˝dym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu takie-
go Êrodka umieÊciç oznaczenie informujàce o dopusz-
czalnej liczbie wykonywanych czynnoÊci zwiàzanych
z czyszczeniem lub konserwacjà, po których Êrodek
ochrony indywidualnej powinien byç poddany kontro-
li stanu technicznego lub wymianie.

4. W przypadku gdy na wyrobie nie umieszczono
oznaczenia, o którym mowa w ust. 3, informacja o do-
puszczalnej liczbie wykonywanych czynnoÊci zwiàza-
nych z czyszczeniem lub konserwacjà Êrodka ochrony
indywidualnej powinna byç podana przez producenta
w instrukcji do∏àczonej do ka˝dego egzemplarza tego
Êrodka.

5. Je˝eli przewidywane warunki u˝ywania Êrodków
ochrony indywidualnej wskazujà na ryzyko ich zaha-
czenia przez poruszajàce si´ przedmioty, powodujàc
tym samym niebezpieczeƒstwo dla ich u˝ytkownika,
Êrodki te powinny posiadaç odpowiednià wytrzyma-
∏oÊç, powy˝ej której ich cz´Êci sk∏adowe b´dà ulega∏y
oderwaniu, eliminujàc tym samym niebezpieczeƒ-
stwo.

§ 11. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone
do u˝ywania:

1) w atmosferze wybuchowej — powinny byç tak za-
projektowane i wykonane, aby nie mog∏y byç êró-
d∏em iskry lub ∏uku elektrycznego, spowodowa-
nych elektrycznoÊcià statycznà lub uderzeniem,
i nie mog∏y spowodowaç zap∏onu mieszaniny wy-
buchowej,

2) w nag∏ych wypadkach lub do szybkiego zak∏adania
albo zdejmowania — powinny byç tak zaprojekto-
wane i wykonane, aby czas potrzebny do ich zak∏a-
dania albo zdejmowania by∏ jak najkrótszy. Wszyst-
kie elementy Êrodków ochrony indywidualnej, po-
zwalajàce na prawid∏owe ich zak∏adanie albo zdej-
mowanie, powinny umo˝liwiaç szybkà i ∏atwà ich
obs∏ug´.

§ 12. 1. Instrukcja dostarczana przez producenta
wraz ze Êrodkami ochrony indywidualnej o konstrukcji
z∏o˝onej, przeznaczonymi do ochrony przed zagro˝e-
niem ˝ycia lub zagro˝eniami, które mogà powodowaç
ci´˝kie i nieodwracalne uszkodzenie cia∏a lub utrat´
zdrowia, w tym zmiany chorobowe, których skutków
producent nie by∏ w stanie przewidzieç, powinna za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) dane przeznaczone do wykorzystania wy∏àcznie
przez kompetentne i przeszkolone osoby, które po-

siadajà kwalifikacje do ich w∏aÊciwej interpretacji
i zapewnià bezpieczne stosowanie tych Êrodków
przez u˝ytkownika,

2) opis sposobu sprawdzania, czy Êrodki ochrony in-
dywidualnej zosta∏y prawid∏owo wyregulowane
i czy w∏aÊciwie funkcjonujà podczas u˝ywania.

2. Je˝eli Êrodki ochrony indywidualnej sà wyposa-
˝one w urzàdzenia alarmowe uruchamiane w przypad-
ku braku przewidzianego poziomu ochrony, urzàdzenia
te powinny byç zaprojektowane i umieszczone w taki
sposób, aby u˝ytkownik odbiera∏ sygna∏ alarmowy
z tych urzàdzeƒ podczas ich u˝ywania w warunkach, do
których sà przeznaczone.

3. Cz´Êci sk∏adowe Êrodków ochrony indywidual-
nej, które mogà byç regulowane, od∏àczane lub wy-
mieniane przez u˝ytkownika, powinny byç tak zapro-
jektowane i wykonane, aby czynnoÊci te mog∏y byç wy-
konane bez u˝ycia narz´dzi.

4. W przypadku gdy Êrodki ochrony indywidualnej
sà wyposa˝one w urzàdzenie umo˝liwiajàce po∏àcze-
nie z innymi uzupe∏niajàcymi urzàdzeniami, wówczas
mechanizm ∏àczàcy powinien byç zaprojektowany
i wykonany w sposób umo˝liwiajàcy jego monta˝ tyl-
ko z w∏aÊciwymi uzupe∏niajàcymi urzàdzeniami.

5. Je˝eli Êrodki ochrony indywidualnej sà wyposa-
˝one w urzàdzenie do obiegu cieczy, urzàdzenie takie
powinno byç tak zaprojektowane, dobrane i po∏àczone,
aby by∏a mo˝liwa w∏aÊciwa wymiana cieczy w pobli˝u
ca∏ej chronionej cz´Êci cia∏a u˝ytkownika Êrodków, nie-
zale˝nie od wykonywanych ruchów, po∏o˝enia cia∏a
lub przemieszczania si´ u˝ytkownika.

§ 13. 1. Znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze, od-
noszàce si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio do bezpie-
czeƒstwa i zdrowia u˝ytkownika, umieszczone na Êrod-
kach ochrony indywidualnej danego typu lub rodzaju,
powinny byç wykonane w formie znormalizowanych
piktogramów lub ideogramów oraz czytelne przez
przewidywany okres u˝ywania tych Êrodków.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, powinny byç
kompletne, dok∏adne i na tyle zrozumia∏e, aby nie mo˝-
na by∏o b∏´dnie ich interpretowaç. Znaki zawierajàce
wyrazy lub zdania powinny byç sformu∏owane w j´zy-
ku polskim oraz w j´zyku urz´dowym paƒstwa Unii Eu-
ropejskiej, w którym Êrodki ochrony indywidualnej b´-
dà stosowane.

3. W przypadku gdy Êrodki ochrony indywidualnej
lub ich sk∏adniki sà zbyt ma∏e, aby mo˝na by∏o umie-
Êciç na nich ca∏oÊç lub cz´Êç niezb´dnych znaków,
o których mowa w ust. 1, informacj´ dotyczàcà tych
znaków nale˝y umieÊciç na opakowaniu tych Êrodków
i w instrukcji dostarczonej przez producenta.

§ 14. Ârodki ochrony indywidualnej wykonane
z materia∏u przeznaczonego do u˝ywania w warun-
kach, w których obecnoÊç ka˝dego u˝ytkownika powin-
na byç wizualnie sygnalizowana, nale˝y wyposa˝yç
w jeden lub wi´cej w∏aÊciwie rozmieszczonych ele-
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mentów lub urzàdzeƒ emitujàcych albo odbijajàcych
promieniowanie widzialne o odpowiedniej intensyw-
noÊci Êwietlnej oraz w∏aÊciwoÊciach fotometrycznych
i kolorymetrycznych.

§ 15. 1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegajà-
ce:

1) urazom spowodowanym przez spadajàce lub wy-
stajàce przedmioty albo zderzeniom cz´Êci cia∏a
z innymi przeszkodami, aby zapobiegaç zranie-
niom spowodowanym w szczególnoÊci przez
zgniecenie lub przek∏ucie cz´Êci chronionej przez te
Êrodki — powinny zapewniaç amortyzowanie ude-
rzeƒ przynajmniej do takiego poziomu energii ude-
rzenia, powy˝ej którego wymiary lub masa Êrodka
ochrony indywidualnej amortyzujàcego uderzenie
uniemo˝liwia∏aby efektywne ich u˝ywanie w prze-
widywanym okresie,

2) upadkom z wysokoÊci lub ich skutkom — powinny
zawieraç uprzà˝ i podsystem ∏àczàco-amortyzujàcy
po∏àczony z punktem kotwiczenia; Êrodki te powin-
ny byç tak zaprojektowane i wykonane, aby w prze-
widywanych warunkach ich u˝ywania droga spa-
dania u˝ytkownika by∏a zminimalizowana, a si∏a
hamowania nie przekracza∏a wartoÊci progowej,
powy˝ej której u˝ytkownik móg∏by doznaç obra˝eƒ
cia∏a lub nastàpi∏oby zerwanie lub p´kni´cie które-
gokolwiek z elementów, powodujàc upadek u˝yt-
kownika,

3) upadkom spowodowanym przez poÊlizgni´cie —
powinny byç zaprojektowane i wykonane w spo-
sób zapewniajàcy podeszwom obuwia wystarcza-
jàcà przyczepnoÊç i tarcie, z uwzgl´dnieniem ro-
dzaju i stanu pod∏o˝a.

2. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, powinny równie˝ zapewniaç utrzymanie
u˝ytkownika po wyhamowaniu upadku we w∏aÊciwej
pozycji, umo˝liwiajàcej oczekiwanie na udzielenie po-
mocy.

3. Instrukcja dostarczana wraz ze Êrodkami ochro-
ny indywidualnej chroniàcymi przed upadkiem z wyso-
koÊci powinna zawieraç tak˝e informacje o:

1) wymaganiach dotyczàcych punktu kotwiczenia
i minimalnej wolnej przestrzeni znajdujàcej si´ po-
ni˝ej u˝ytkownika,

2) w∏aÊciwym sposobie zak∏adania uprz´˝y i przy∏à-
czania podsystemu ∏àczàco-amortyzujàcego do
punktu kotwiczenia.

§ 16. 1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegajà-
ce skutkom drgaƒ mechanicznych powinny zapewniç
odpowiednie t∏umienie wibracji szkodliwych dla zagro-
˝onych cz´Êci cia∏a u˝ytkownika.

2. WartoÊç przyspieszeƒ drgaƒ przenoszonych na
u˝ytkownika nie powinna przekraczaç wartoÊci do-
puszczalnej, okreÊlonej w odr´bnych przepisach.

§ 17. Ârodki ochrony indywidualnej chroniàce cz´-
Êci cia∏a przed uciskiem statycznym powinny w wystar-

czajàcy sposób amortyzowaç skutki ucisku, aby zapo-
biegaç powa˝nym uszkodzeniom cia∏a i przewlek∏ym
dolegliwoÊciom.

§ 18. Materia∏y stosowane do produkcji Êrodków
ochrony indywidualnej powinny byç tak dobrane, za-
projektowane i wykonane, aby Êrodki te i ich sk∏adniki,
przeznaczone do ochrony ca∏ego cia∏a lub jego cz´Êci
przed powierzchniowymi zranieniami, w szczególnoÊci
otarciami, przek∏uciami, przeci´ciami i zgnieceniami,
zapewnia∏y wystarczajàcà ochron´ przed tymi zagro˝e-
niami, w przewidywanych warunkach u˝ywania tych
Êrodków.

§ 19. 1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegajà-
ce utoni´ciu, w szczególnoÊci naramienniki, kamizelki
i kombinezony ratunkowe, powinny wyp∏ywaç na po-
wierzchni´ tak szybko, jak jest to mo˝liwe, bez zagro˝e-
nia zdrowia ich u˝ytkownika oraz utrzymywaç u˝yt-
kownika tych Êrodków na powierzchni, nawet w przy-
padku utraty przytomnoÊci, w pozycji umo˝liwiajàcej
oddychanie, w oczekiwaniu na pomoc.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, mogà byç ca∏-
kowicie lub cz´Êciowo wykonane z materia∏ów utrzy-
mujàcych si´ na powierzchni wody lub te˝ mogà byç
nape∏niane gazem uwalnianym r´cznie albo automa-
tycznie, a tak˝e nadmuchiwane ustami.

3. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa
w ust. 1, powinny byç:

1) odporne na uderzenia o powierzchni´ wody i na
czynniki Êrodowiska zwiàzane z wodà, bez szkody
dla ich prawid∏owego dzia∏ania,

2) szybko i ca∏kowicie nape∏niane gazem albo powie-
trzem.

4. Je˝eli przewidywane szczególne warunki u˝ywa-
nia Êrodków ochrony indywidualnej tego wymagajà,
niektóre rodzaje Êrodków zapobiegajàcych utoni´ciu
powinny byç:

1) wyposa˝one w urzàdzenia nadmuchujàce oraz
w Êwietlne lub dêwi´kowe urzàdzenia sygnalizujà-
ce,

2) wyposa˝one w urzàdzenia do zaczepiania i przymo-
cowywania cia∏a, umo˝liwiajàce wyciàgni´cie
u˝ytkownika z wody,

3) przystosowane do d∏ugotrwa∏ego u˝ywania w wa-
runkach sta∏ego zagro˝enia u˝ytkownika, w przy-
padku gdyby wpad∏ on do wody lub w sytuacjach
wymagajàcych zanurzenia si´ w wodzie.

§ 20. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone
do utrzymywania si´ na powierzchni wody w odzie˝y
powinny zapewniaç u˝ytkownikowi bezpieczeƒstwo
podczas u˝ywania oraz umo˝liwiaç mu w szczególno-
Êci p∏ywanie, ucieczk´ przed niebezpieczeƒstwem lub
ratowanie innych zagro˝onych utoni´ciem osób, nie
ograniczajàc swobody ruchów u˝ytkownika tych Êrod-
ków.
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§ 21. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do zapobiegania szkodliwym skutkom ha∏asu po-
winny zmniejszaç ha∏as w takim stopniu, aby równo-
wa˝ny poziom dêwi´ku A, odbierany przez u˝ytkowni-
ka, nie przekroczy∏ wartoÊci dopuszczalnych, okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, powinny posia-
daç oznaczenia umieszczone na tych Êrodkach lub, je-
˝eli nie jest to mo˝liwe, na ich opakowaniu. Oznaczenia
powinny okreÊlaç wartoÊç t∏umienia ha∏asu i zawieraç
inne dane, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w od-
powiednich normach zharmonizowanych.

§ 22. 1. IzolacyjnoÊç cieplna i odpornoÊç mecha-
niczna Êrodków ochrony indywidualnej przeznaczo-
nych do ochrony ca∏ego cia∏a u˝ytkownika lub cz´Êci
jego cia∏a przed skutkami dzia∏ania wysokiej tempera-
tury albo ognia powinny byç dostosowane do przewi-
dywanych warunków u˝ywania tych Êrodków.

2. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochrony
indywidualnej i sk∏adniki tych Êrodków przeznaczone
do ochrony przed promieniowaniem cieplnym lub cie-
p∏em konwekcyjnym, powinny posiadaç odpowiedni
wspó∏czynnik przenikania strumienia cieplnego i wy-
kluczaç zapalenie si´ tych Êrodków.

3. W przypadku gdy powierzchnia zewn´trzna tych
materia∏ów lub sk∏adników Êrodków ochrony indywi-
dualnej powinna odbijaç promieniowanie cieplne, jej
zdolnoÊç odbijania powinna byç dostosowana do stru-
mienia cieplnego w zakresie promieniowania podczer-
wonego.

4. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochrony
indywidualnej i sk∏adniki tych Êrodków przeznaczone
do krótkotrwa∏ego u˝ywania w Êrodowisku pracy o wy-
sokiej temperaturze, a tak˝e Êrodki ochrony indywidu-
alnej, które mogà byç nara˝one na dzia∏anie goràcych
rozprysków du˝ych iloÊci roztopionych materia∏ów,
powinny mieç izolacyjnoÊç cieplnà uniemo˝liwiajàcà
przenikanie wi´kszoÊci zakumulowanego ciep∏a, a˝ do
czasu opuszczenia przez u˝ytkownika obszaru niebez-
piecznego i zdj´cia Êrodków ochrony indywidualnej.

5. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochrony
indywidualnej i sk∏adniki tych Êrodków:

1) nara˝one na rozpryski du˝ych iloÊci goràcych ma-
teria∏ów — powinny zapewniç wystarczajàcà
amortyzacj´ uderzeƒ mechanicznych,

2) które mogà przypadkowo mieç kontakt z p∏omienia-
mi oraz te, które sà u˝ywane do produkcji sprz´tu
po˝arniczego — powinny charakteryzowaç si´ od-
pornoÊcià na zapalenie, odpowiadajàcà klasie za-
gro˝enia w przewidywanych warunkach u˝ywania.

§ 23. 1. Kompletne i gotowe do u˝ytku Êrodki ochro-
ny indywidualnej przeznaczone do ochrony ca∏ego cia-
∏a przed skutkami wysokiej temperatury lub ognia po-
winny spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) iloÊç ciep∏a przenikajàcego przez te Êrodki do cia∏a
u˝ytkownika powinna byç dostatecznie ma∏a, aby

podczas ich u˝ytku nie nast´powa∏a akumulacja
ciep∏a w zagro˝onej cz´Êci cia∏a, powodujàca od-
czucie bólu lub zagro˝enie zdrowia,

2) powinny zapobiegaç przenikaniu cieczy lub pary
i nie powodowaç poparzeƒ wynikajàcych z kontak-
tu mi´dzy ich pow∏okà ochronnà a u˝ytkownikiem,

3) je˝eli sà wyposa˝one w urzàdzenia:

a) ch∏odzàce, przeznaczone do poch∏aniania ciep∏a,
dzia∏ajàce na zasadzie odparowania cieczy lub
sublimacji cia∏ sta∏ych — powinny byç tak zapro-
jektowane i wykonane, aby uwalniane substan-
cje lotne by∏y odprowadzane na zewnàtrz po-
w∏oki ochronnej, a nie w kierunku u˝ytkownika,

b) do oddychania — powinny byç zaprojektowane
i wykonane w taki sposób, aby spe∏nia∏y swojà
funkcj´ ochronnà w przewidywanych warun-
kach u˝ywania.

2. W instrukcji do∏àczanej do ka˝dego egzemplarza
Êrodka ochrony indywidualnej przeznaczonego do
krótkotrwa∏ego u˝ywania w Êrodowisku pracy o wyso-
kiej temperaturze producent zamieszcza informacje
niezb´dne do okreÊlenia maksymalnego dopuszczal-
nego nara˝enia u˝ytkownika na ciep∏o przenikajàce
przez te Êrodki podczas ich u˝ywania zgodnie z ich
przeznaczeniem.

§ 24. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony ca∏ego lub cz´Êci cia∏a u˝ytkownika
przed zimnem powinny charakteryzowaç si´ izolacyj-
noÊcià cieplnà i odpornoÊcià mechanicznà, odpowied-
nià do przewidywanych warunków ich u˝ywania.

2. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki, o któ-
rych mowa w ust. 1, i sk∏adniki tych Êrodków powinny
posiadaç wskaênik przenikania strumienia cieplnego
tak ma∏y, jak jest to wymagane w przewidywanych wa-
runkach ich u˝ywania.

3. Materia∏y elastyczne i inne sk∏adniki Êrodków
przeznaczonych do u˝ywania w Êrodowisku o niskiej
temperaturze powinny zachowywaç poziom elastycz-
noÊci wymagany do wykonywania niezb´dnych ru-
chów i przyjmowania odpowiednich pozycji.

4. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochrony
indywidualnej i sk∏adniki tych Êrodków, które mogà zo-
staç spryskane przez du˝e iloÊci zimnych substancji,
powinny zapewniaç wystarczajàcà amortyzacj´ ude-
rzeƒ mechanicznych.

5. Kompletne i gotowe do u˝ytku Êrodki ochrony in-
dywidualnej przeznaczone do ochrony ca∏ego cia∏a
u˝ytkownika przed utratà ciep∏a powinny spe∏niaç na-
st´pujàce wymagania:

1) iloÊç zimna przenikajàcego do u˝ytkownika, mogà-
ca powodowaç odczucie bólu lub bezpoÊrednie za-
gro˝enie zdrowia, powinna byç dostatecznie ma∏a,
aby podczas u˝ywania nie nast´powa∏a akumula-
cja zimna w jakimkolwiek punkcie chronionej cz´-
Êci cia∏a, ∏àcznie z koƒcami palców ràk i nóg,
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2) zapobiegaç przenikaniu takich cieczy jak woda
deszczowa i nie powodowaç obra˝eƒ wynikajàcych
z kontaktu mi´dzy ich pow∏okà ochronnà a u˝yt-
kownikiem.

6. Je˝eli Êrodki ochrony indywidualnej sà wyposa-
˝one w urzàdzenie do oddychania, urzàdzenie to po-
winno zachowywaç swoje w∏aÊciwoÊci ochronne
w przewidywanych warunkach u˝ywania.

7. W instrukcji do∏àczanej do ka˝dego egzemplarza
Êrodków ochrony indywidualnej przeznaczonych do
krótkotrwa∏ego u˝ywania w Êrodowiskach o niskiej
temperaturze producent zamieszcza informacje doty-
czàce maksymalnego dopuszczalnego nara˝enia u˝yt-
kownika na zimno przenikajàce przez dany Êrodek
ochrony indywidualnej.

§ 25. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony ca∏ego cia∏a lub jego cz´Êci przed skut-
kami dzia∏ania pràdu elektrycznego powinny w∏aÊci-
wie izolowaç u˝ytkownika przed napi´ciem, na które
mo˝e byç on nara˝ony w najbardziej niekorzystnych
przewidywanych warunkach u˝ywania tych Êrodków.

2. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki i sk∏ad-
niki tych Êrodków, powinny byç tak zaprojektowane,
dobrane i po∏àczone, aby zapewnia∏y jak najmniejszy
przep∏yw pràdu elektrycznego przez pow∏ok´ ochron-
nà tych Êrodków, mierzony podczas wykonywanych
prób przy napi´ciach odpowiadajàcych napi´ciom, ja-
kie mogà wystàpiç w warunkach rzeczywistych. W ka˝-
dym przypadku przep∏yw pràdu przez pow∏ok´ ochron-
nà Êrodków ochrony indywidualnej powinien byç ni˝-
szy od maksymalnej ogólnie przyj´tej wartoÊci dopusz-
czalnej, odpowiadajàcej progowi tolerancji organizmu
cz∏owieka.

3. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczone wy-
∏àcznie do u˝ywania podczas pracy wykonywanej przy
instalacjach elektrycznych, które sà lub mogà byç pod
napi´ciem, powinny posiadaç oznaczenie umieszczo-
ne równie˝ na opakowaniu, okreÊlajàce w szczególno-
Êci:

1) klas´ Êrodka ochrony indywidualnej lub odpowia-
dajàce jej napi´cie robocze,

2) numer seryjny i dat´ produkcji tego Êrodka.

4. Na pow∏oce ochronnej Êrodków, o których mowa
w ust. 3, powinno byç pozostawione wolne miejsce na
wpisanie dat przekazania Êrodków do u˝ywania i prze-
prowadzania okresowych badaƒ lub kontroli.

5. W instrukcji do∏àczonej do ka˝dego egzemplarza
Êrodków, o których mowa w ust. 1, producent zamiesz-
cza informacje dotyczàce szczegó∏owego przeznacze-
nia tego rodzaju Êrodków oraz zakresu i cz´stotliwoÊci
badaƒ w∏aÊciwoÊci izolacyjnych, które powinny byç
przeprowadzane w okresie u˝ywania Êrodków ochrony
indywidualnej.

§ 26. 1. Ârodki ochrony indywidualnej zapobiegajà-
ce ostrym lub chronicznym chorobom oczu wywo∏a-
nym przez promieniowanie niejonizujàce powinny po-

ch∏aniaç lub odbijaç wi´kszoÊç energii promieniowa-
nia w szkodliwym paÊmie d∏ugoÊci fal, jednoczeÊnie
nie wp∏ywajàc ujemnie na przepuszczanie nieszkodli-
wej cz´Êci pasma widzialnego, postrzeganie kontra-
stów i mo˝liwoÊç rozpoznawania kolorów w przewidy-
wanych warunkach ich u˝ywania.

2. Ârodki stosowane do ochrony oczu powinny byç
tak zaprojektowane i wykonane, aby dla ka˝dej szkodli-
wej d∏ugoÊci fali widmowy wspó∏czynnik przepuszcza-
nia by∏ taki, aby g´stoÊç strumienia energii szkodliwe-
go promieniowania, jaka mo˝e dotrzeç do oczu u˝yt-
kownika przez filtr stosowanych Êrodków, by∏a jak naj-
mniejsza i nie przekracza∏a dopuszczalnej wartoÊci te-
go promieniowania.

3. JakoÊç Êrodków ochrony indywidualnej stoso-
wanych do ochrony oczu nie mo˝e si´ pogarszaç i nie
mogà one traciç swoich w∏aÊciwoÊci w zwiàzku z dzia-
∏aniem promieniowania.

4. Ârodki ochrony indywidualnej stosowane do
ochrony oczu powinny byç oznaczone. Oznaczenie po-
winno okreÊlaç stopieƒ ochrony odpowiedni dla danej
krzywej rozk∏adu widmowego ich wspó∏czynnika prze-
puszczania.

5. Filtry przeznaczone do ochrony oczu przed pro-
mieniowaniem êróde∏ jednego typu powinny byç kla-
syfikowane w rosnàcym porzàdku ich stopni ochrony.

6. Producent powinien umieÊciç na ka˝dym egzem-
plarzu filtra ochronnego oznaczenie okreÊlajàce sto-
pieƒ ochrony.

7. W instrukcji do∏àczanej do ka˝dego egzemplarza
Êrodków, o których mowa w ust. 1, producent zamiesz-
cza informacje dotyczàce krzywej przepuszczania war-
toÊci promieniowania, majàce na celu umo˝liwienie
dobrania najodpowiedniejszych Êrodków ochrony in-
dywidualnej, z uwzgl´dnieniem czynników w∏aÊci-
wych dla rzeczywistych warunków ich u˝ywania,
w szczególnoÊci odleg∏oÊç od êród∏a i rozk∏ad widmo-
wy energii promieniowania w tej odleg∏oÊci.

§ 27. 1. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki
ochrony indywidualnej i sk∏adniki tych Êrodków, prze-
znaczone do ochrony ca∏ego cia∏a lub cz´Êci cia∏a przed
ska˝eniami radioaktywnymi, w tym radioaktywnymi
py∏ami, gazami, cieczami lub ich mieszaninami, powin-
ny byç tak zaprojektowane, wykonane, dobrane i po∏à-
czone, aby skutecznie zapobiega∏y przenikaniu tych
substancji w przewidywanych warunkach u˝ywania.

2. W zale˝noÊci od rodzaju i stanu substancji, o któ-
rych mowa w ust. 1, niezb´dna szczelnoÊç Êrodków
ochrony indywidualnej i sk∏adników tych Êrodków mo-
˝e byç uzyskana przez zastosowanie nieprzepuszczal-
nej pow∏oki ochronnej albo za pomocà odpowiednich
Êrodków, w szczególnoÊci systemów wentylacyjnych
i ciÊnieniowych, zaprojektowanych w celu zapobie˝e-
nia ponownemu rozpraszaniu si´ tych substancji.

3. Substancje odka˝ajàce stosowane w procesie
odka˝ania Êrodków ochrony indywidualnej ska˝onymi
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substancjami, o których mowa w ust. 1, nie mogà ogra-
niczaç mo˝liwoÊci ponownego u˝ycia tych Êrodków,
w przewidywanym okresie trwa∏oÊci.

§ 28. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do zapewnienia pe∏nej ochrony u˝ytkownika przed
zewn´trznym napromieniowaniem lub, je˝eli jest to
niemo˝liwe, do zapewnienia t∏umienia tego napromie-
niowania powinny byç tak zaprojektowane i wykona-
ne, aby przeciwdzia∏a∏y nawet s∏abemu promieniowa-
niu elektronowemu (beta) lub fotonowemu (X, gam-
ma).

2. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki, o któ-
rych mowa w ust. 1, i sk∏adniki tych Êrodków powinny
byç zaprojektowane, po∏àczone i dobrane w sposób za-
pewniajàcy niezb´dny poziom ochrony, wymagany
w przewidywanych warunkach u˝ywania, nie powodu-
jàc jednoczeÊnie przed∏u˝enia okresu nara˝enia u˝yt-
kownika na promieniowanie, wynikajàcego z utrud-
nieƒ w wykonywaniu ruchów, przyjmowaniu odpo-
wiednich pozycji cia∏a i przemieszczaniu si´.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 1, powinny posia-
daç oznaczenie zawierajàce informacje o rodzaju i gru-
boÊci materia∏ów, z których sà wykonane.

§ 29. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony uk∏adu oddechowego powinny umo˝li-
wiaç dostarczenie u˝ytkownikowi powietrza nadajàce-
go si´ do oddychania, gdy znajduje si´ on w zanie-
czyszczonej atmosferze lub w atmosferze o niedosta-
tecznej zawartoÊci tlenu.

2. Powietrze, o którym mowa w ust. 1, powinno byç
otrzymywane odpowiednimi metodami, w szczególno-
Êci przez oczyszczenie zanieczyszczonego powietrza za
pomocà odpowiedniego urzàdzenia albo dostarczane
z niezanieczyszczonego êród∏a.

3. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochrony
indywidualnej, o których mowa w ust. 1, i sk∏adniki
tych Êrodków powinny byç tak zaprojektowane, dobra-
ne i po∏àczone, aby zapewnia∏y u˝ytkownikowi w∏aÊci-
we oddychanie i higien´ oddychania przez ca∏y okres
u˝ywania w przewidywanych warunkach.

4. SzczelnoÊç cz´Êci twarzowej, spadek ciÊnienia
podczas wdychania powietrza, a tak˝e skutecznoÊç
oczyszczania powietrza, w przypadku zastosowania
urzàdzeƒ oczyszczajàcych, powinny dostatecznie chro-
niç przed przenikaniem z atmosfery zanieczyszczeƒ
szkodliwych dla zdrowia i higieny u˝ytkownika.

5. Ârodki ochrony indywidualnej, o których mowa
w ust. 1, powinny byç oznaczone znakiem identyfika-
cyjnym producenta oraz informacjà o szczegó∏owych
charakterystykach sprz´tu. Informacja wraz z instruk-
cjà powinny umo˝liwiaç przeszkolonemu i wykwalifi-
kowanemu u˝ytkownikowi tych Êrodków prawid∏owe
ich stosowanie.

6. W instrukcji do∏àczanej do ka˝dego egzemplarza
urzàdzenia oczyszczajàcego producent lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel zamieszcza informacje o mak-

symalnym okresie sk∏adowania i warunkach przecho-
wywania w oryginalnych opakowaniach.

§ 30. 1. Ârodki ochrony indywidualnej przeznaczo-
ne do ochrony skóry i oczu, w tym do zapobiegania
kontaktowi powierzchniowemu ca∏ego cia∏a u˝ytkow-
nika lub cz´Êci cia∏a z substancjami niebezpiecznymi
lub czynnikami zakaênymi, powinny chroniç przed
przedostawaniem si´ lub przenikaniem tych substancji
przez pow∏ok´ ochronnà w przewidywanych warun-
kach u˝ywania.

2. Materia∏y, z których sà wykonane Êrodki ochro-
ny indywidualnej, o których mowa w ust. 1, i sk∏adni-
ki tych Êrodków powinny byç tak zaprojektowane, do-
brane i po∏àczone, aby zapewnia∏y, na ile jest to mo˝-
liwe, ca∏kowità szczelnoÊç, która pozwoli na d∏ugo-
trwa∏e ca∏odzienne u˝ywanie Êrodków ochrony indy-
widualnej, a je˝eli jest to niemo˝liwe, powinny zapew-
niaç szczelnoÊç ograniczonà w skróconym okresie
u˝ywania.

3. W przypadku gdy niebezpieczne substancje lub
czynniki zakaêne posiadajà wysoki stopieƒ zdolnoÊci
przenikania ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci lub prze-
widywane warunki u˝ywania, Êrodki ochrony indywi-
dualnej powinny byç poddawane badaniom majàcym
na celu ich klasyfikacj´ w zale˝noÊci od skutecznoÊci
ich dzia∏ania.

4. Ârodki ochrony indywidualnej, które sà uznane
za zgodne ze specyfikacjà badania, o którym mowa
w ust. 3, powinny byç zaopatrzone w informacj´ zawie-
rajàcà w szczególnoÊci nazwy, a je˝eli jest to niemo˝li-
we — oznaczenia substancji u˝ytych podczas badaƒ
oraz okres, w którym b´dzie zapewniona ochrona.

5. W instrukcji do∏àczanej do ka˝dego egzemplarza
Êrodków producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel zamieszcza objaÊnienia u˝ytych oznaczeƒ substan-
cji, o których mowa w ust. 4, szczegó∏owy opis badaƒ
oraz wszelkie informacje niezb´dne do okreÊlenia mak-
symalnego dopuszczalnego okresu u˝ywania takich
Êrodków, w ró˝nych przewidywanych warunkach u˝y-
wania.

§ 31. 1. Urzàdzenia do oddychania w sprz´cie do
nurkowania powinny zapewniaç dostarczanie u˝yt-
kownikowi mieszanki gazowej przeznaczonej do oddy-
chania, ze szczególnym uwzgl´dnieniem maksymalnej
g∏´bokoÊci zanurzenia.

2. W przypadkach gdy wymagajà tego przewidywa-
ne warunki u˝ywania, wyposa˝enie sprz´tu do nurko-
wania powinno sk∏adaç si´ z:

1) ubrania chroniàcego przed ciÊnieniem wynikajà-
cym z g∏´bokoÊci zanurzenia lub przed zimnem,

2) urzàdzenia alarmowego przeznaczonego do szyb-
kiego ostrzegania o zbli˝ajàcym si´ braku dostar-
czania mieszanki gazowej do oddychania,

3) kombinezonu ratunkowego umo˝liwiajàcego po-
wrót na powierzchni´ wody.



Rozdzia∏ 3

Warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoÊci 
Êrodków ochrony indywidualnej oraz sposób 

ich znakowania

§ 32. 1. Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami,
o których mowa w § 6—31, uznaje si´:

1) Êrodki ochrony indywidualnej zaliczane do Êrod-
ków o prostej konstrukcji, o których mowa w § 34
ust. 3, posiadajàce oznakowanie CE, dla których
producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
wystawi∏ deklaracj´ zgodnoÊci WE,

2) Êrodki ochrony indywidualnej inne ni˝ okreÊlone
w § 34 ust. 3, posiadajàce oznakowanie CE, dla któ-
rych producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel posiada certyfikat potwierdzajàcy zgodnoÊç
z wymaganiami zasadniczymi okreÊlonymi w roz-
porzàdzeniu i wystawi∏ deklaracj´ zgodnoÊci WE.

2. Je˝eli wymagania zasadnicze dla Êrodka ochro-
ny indywidualnej okreÊlajà odr´bne przepisy, wydane
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia
2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz
zmianie niektórych ustaw, które równie˝ wymagajà
umieszczania na tym Êrodku oznakowania CE, produ-
cent lub jego upowa˝niony przedstawiciel potwierdza
w deklaracji zgodnoÊci WE, ˝e okreÊlony Êrodek jest
zgodny z postanowieniami tych przepisów.

3. Je˝eli przepisy, o których mowa w ust. 2, zezwa-
lajà producentowi lub jego upowa˝nionemu przedsta-
wicielowi, w okresie przejÊciowym okreÊlonym w tych
przepisach, na zastosowanie tylko niektórych ich po-
stanowieƒ, oznakowanie CE powinno wskazywaç
zgodnoÊç Êrodka ochrony indywidualnej tylko z tymi
postanowieniami, które producent zastosowa∏. W ta-
kim przypadku wykaz zastosowanych przepisów powi-
nien byç zamieszczany w dokumentacji i instrukcjach
wymaganych dla okreÊlonego Êrodka ochrony indywi-
dualnej.

§ 33. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel przed wprowadzeniem do obrotu okreÊlonego
wzoru Êrodka ochrony indywidualnej kompletuje do-
kumentacj´ wymaganà dla tego Êrodka i udost´pnia jà
do wglàdu na wniosek osób zainteresowanych.

§ 34. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel przed rozpocz´ciem seryjnej produkcji Êrodków
ochrony indywidualnej innych ni˝ wymienione w ust. 3
powinien przedstawiç egzemplarz wzoru Êrodka
ochrony indywidualnej do badania typu WE, o którym
mowa w § 37.

2. Badanie typu WE nie jest wymagane w przypad-
ku Êrodków ochrony indywidualnej zaliczanych do
Êrodków o prostej konstrukcji, je˝eli producent uzna∏,
˝e u˝ytkownik mo˝e sam oceniç poziom skutecznoÊci
ich dzia∏ania w stosunku do minimalnych zagro˝eƒ,
których skutki, je˝eli sà stopniowo narastajàce, mogà
byç ∏atwo i we w∏aÊciwym czasie zidentyfikowane.

3. Ârodki ochrony indywidualnej zaliczane do Êrod-
ków o prostej konstrukcji obejmujà wy∏àcznie Êrodki
przeznaczone do ochrony przed:

1) dzia∏aniami czynników mechanicznych, których
skutki sà powierzchniowe,

2) Êrodkami czyszczàcymi o s∏abym dzia∏aniu i ∏atwo
odwracalnych skutkach dzia∏ania,

3) zagro˝eniami zwiàzanymi z manipulacjà goràcymi
przedmiotami, która nie nara˝a u˝ytkownika na
temperatur´ wy˝szà ni˝ 50°C (323 K) lub te˝ na nie-
bezpieczne uderzenia,

4) czynnikami atmosferycznymi, bez uwzgl´dniania
czynników wyjàtkowych i ekstremalnych,

5) s∏abymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie
mogà spowodowaç nieodwracalnych uszkodzeƒ
cia∏a,

6) Êwiat∏em s∏onecznym.

4. Ârodki ochrony indywidualnej zaliczane do Êrod-
ków o z∏o˝onej konstrukcji przeznaczone do ochrony
przed zagro˝eniem ˝ycia lub przed zagro˝eniami mo-
gàcymi powodowaç powa˝ne i nieodwracalne uszko-
dzenia cia∏a lub zmiany chorobowe, których skutków
dzia∏ania u˝ytkownik nie jest w stanie przewidzieç
w odpowiednim czasie, podlegajà, w zale˝noÊci od wy-
boru producenta, procedurze, o której mowa w § 39, al-
bo procedurze, o której mowa w § 40.

5. Do Êrodków ochrony indywidualnej o z∏o˝onej
konstrukcji zalicza si´:

1) sprz´t ochrony uk∏adu oddechowego chroniàcy
przed sta∏ymi lub ciek∏ymi aerozolami bàdê te˝
dra˝niàcymi, niebezpiecznymi, toksycznymi lub
promieniotwórczymi gazami,

2) sprz´t ochrony uk∏adu oddechowego, zapewniajà-
cy pe∏nà izolacj´ od atmosfery, ∏àcznie ze sprz´tem
u˝ywanym do nurkowania,

3) Êrodki zapewniajàce ograniczonà ochron´ przed za-
gro˝eniami chemicznymi lub promieniowaniem
jonizujàcym,

4) sprz´t ratowniczy do u˝ytku w Êrodowiskach o wy-
sokiej temperaturze, których skutki sà porówny-
walne do dzia∏ania powietrza o temperaturze
100°C (373 K) lub wy˝szej i w których mo˝e wyst´-
powaç promieniowanie podczerwone, p∏omienie
lub du˝e rozpryski roztopionego materia∏u,

5) sprz´t ratowniczy do u˝ytku w Êrodowiskach o ni-
skiej temperaturze, których skutki sà porównywal-
ne do dzia∏ania powietrza o temperaturze
–50°C (223 K) lub ni˝szej,

6) Êrodki chroniàce przed upadkiem z wysokoÊci,

7) Êrodki chroniàce przed zagro˝eniami elektryczny-
mi, niebezpiecznym napi´ciem pràdu elektryczne-
go lub takie, które sà u˝ywane jako izolatory pod-
czas wykonywania prac pod wysokim napi´ciem.
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§ 35. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel przedstawia w∏aÊciwym organom dokumenta-
cj´, o której mowa w § 33. Dokumentacja powinna za-
wieraç informacj´ o dzia∏aniach podj´tych przez pro-
ducenta w celu zapewnienia zgodnoÊci z zasadniczymi
wymaganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. W przypadku Êrodków ochrony indywidualnej in-
nych ni˝ Êrodki o prostej konstrukcji dokumentacja,
o której mowa w § 33, powinna tak˝e zawieraç:

1) dokumentacj´ technicznà Êrodków ochrony indy-
widualnej obejmujàcà:

a) rysunki zbiorcze i szczegó∏owe wraz z niezb´dny-
mi wyliczeniami oraz wynikami badaƒ prototy-
pu w takim zakresie, w jakim jest to niezb´dne
do stwierdzenia ich zgodnoÊci z zasadniczymi
wymaganiami,

b) wykaz zasadniczych wymagaƒ bezpieczeƒstwa
i norm zharmonizowanych lub innych wymagaƒ
technicznych, o których mowa w § 6, zastosowa-
nych przy projektowaniu danego wzoru Êrodka
ochrony indywidualnej,

2) opis stosowanych przez producenta urzàdzeƒ kon-
trolno-pomiarowych, przeznaczonych do kontroli
zgodnoÊci produkcji Êrodków ochrony indywidual-
nej z normami zharmonizowanymi lub innymi wy-
maganiami technicznymi oraz do utrzymania od-
powiedniego poziomu jakoÊci produkcji tych Êrod-
ków,

3) kopi´ instrukcji przeznaczonej dla u˝ytkownika.

§ 36. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel wystawia dla Êrodków ochrony indywidualnej
deklaracj´ zgodnoÊci WE.

2. Deklaracja zgodnoÊci WE potwierdza zgodnoÊç
Êrodka ochrony indywidualnej z wymaganiami okre-
Êlonymi w rozporzàdzeniu.

§ 37. 1. Badanie typu WE jest procedurà, w toku któ-
rej jednostka notyfikowana stwierdza, ˝e okreÊlony
wzór Êrodka ochrony indywidualnej spe∏nia wymaga-
nia okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sk∏ada wniosek o badanie typu WE w jednej jednostce
notyfikowanej, w∏aÊciwej dla danego Êrodka ochrony
indywidualnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ i adres producenta lub jego upowa˝nionego
przedstawiciela oraz nazw´ i adres zak∏adu produ-
kujàcego okreÊlony Êrodek,

2) dokumentacj´, o której mowa w § 35 ust. 2.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinna
byç do∏àczona odpowiednia liczba egzemplarzy wzoru
Êrodka, niezb´dna do przeprowadzenia oceny zgodno-
Êci.

5. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie
typu WE na podstawie:

1) oceny dokumentacji technicznej w celu sprawdze-
nia, czy zosta∏y uwzgl´dnione wymagania norm
zharmonizowanych,

2) oceny wzoru Êrodka ochrony indywidualnej przez:

a) sprawdzenie, czy Êrodek ten zosta∏ wyproduko-
wany zgodnie z dokumentacjà technicznà,

b) sprawdzenie, czy Êrodek ten mo˝e byç u˝ywany
bezpiecznie zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) przeprowadzenie niezb´dnych badaƒ i spraw-
dzenie zgodnoÊci wzoru Êrodka ochrony indywi-
dualnej z normami zharmonizowanymi.

6. Je˝eli podczas przeprowadzania badania typu
WE jednostka notyfikowana stwierdzi, ˝e producent
nie zastosowa∏ lub cz´Êciowo zastosowa∏ normy zhar-
monizowane, lub gdy normy takie nie istniejà, przed
przeprowadzeniem oceny dokumentacji technicznej
jednostka notyfikowana sprawdza, czy zastosowane
przez producenta wymagania techniczne sà zgodne
z zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu.

§ 38. 1. Je˝eli wzór Êrodka ochrony indywidualnej
poddany badaniu typu WE spe∏nia zasadnicze wyma-
gania, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy
certyfikat zgodnoÊci i powiadamia o tym niezw∏ocznie
wnioskodawc´.

2. Certyfikat zgodnoÊci powinien zawieraç wyniki
badania typu WE oraz informacje o warunkach jego
wydania, opisy i rysunki niezb´dne do identyfikacji za-
twierdzonego wzoru Êrodka ochrony indywidualnej.

3. Jednostka notyfikowana, na wniosek w∏aÊci-
wych organów oraz innych zainteresowanych jedno-
stek notyfikowanych, przekazuje kopi´ wydanego cer-
tyfikatu zgodnoÊci, a w uzasadnionych przypadkach —
równie˝ kopi´ dokumentacji technicznej i sprawozda-
nia z przeprowadzonych badaƒ i ocen.

4. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
oraz jednostka notyfikowana przechowujà dokumenta-
cj´ technicznà, o której mowa w § 35 ust. 2, przez okres
10 lat od daty wprowadzenia do obrotu Êrodka ochro-
ny indywidualnej.

5. Jednostka notyfikowana, która odmówi∏a wyda-
nia certyfikatu zgodnoÊci, powiadamia o tym inne jed-
nostki notyfikowane.

6. Je˝eli jednostka notyfikowana wycofa certyfikat
zgodnoÊci, informuje organ, który jednostk´ notyfiko-
wa∏.

§ 39. 1. Kontrola jakoÊci wyprodukowanych Êrod-
ków ochrony indywidualnej jest procedurà, zgodnie
z którà:

1) producent podejmuje wszelkie niezb´dne dzia∏ania
w celu zapewnienia, aby proces produkcji, ∏àcznie
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z ostatecznà kontrolà i badaniami wyprodukowa-
nych Êrodków ochrony indywidualnej, zapewni∏
jednorodnoÊç ich produkcji i zgodnoÊç z typem
opisanym w certyfikacie zgodnoÊci oraz z odpo-
wiednimi zasadniczymi wymaganiami okreÊlony-
mi w rozporzàdzeniu,

2) jednostka notyfikowana wybrana przez producenta
przeprowadza niezb´dne kontrole procesu produk-
cji Êrodków ochrony indywidualnej co najmniej raz
w roku,

3) w ramach kontroli, o których mowa w pkt 2, jed-
nostka notyfikowana pobiera odpowiednie próbki
wzoru Êrodków ochrony indywidualnej i dokonuje
ich oceny na podstawie przeprowadzonych badaƒ
okreÊlonych w normach zharmonizowanych lub
badaƒ niezb´dnych do sprawdzenia zgodnoÊci
wzoru tych Êrodków z zasadniczymi wymaganiami.

2. Jednostka notyfikowana przekazuje producento-
wi sprawozdanie z przeprowadzonych badaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3. Je˝eli w sprawozdaniu zosta-
nie stwierdzone, ˝e produkcja nie jest jednorodna lub
˝e poddany badaniu Êrodek ochrony indywidualnej nie
odpowiada typowi opisanemu w certyfikacie zgodno-
Êci, lub nie odpowiada zasadniczym wymaganiom,
jednostka notyfikowana wycofuje certyfikat zgodnoÊci.

3. Producent udost´pnia sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 2, na uzasadniony wniosek zainteresowa-
nych podmiotów.

§ 40. 1. System zapewnienia jakoÊci produkcji WE
przez monitorowanie jest procedurà, zgodnie z którà:

1) producent utrzymuje odpowiedni system zapew-
nienia jakoÊci produkcji WE, obejmujàcy proces
produkcji Êrodków ochrony indywidualnej,

2) producent wyst´puje z wnioskiem do wybranej jed-
nostki notyfikowanej o dokonanie oceny i zatwier-
dzenie jego systemu jakoÊci produkcji WE,

3) w ramach systemu zapewnienia jakoÊci produkcji
WE ka˝dy egzemplarz Êrodków ochrony indywidu-
alnej powinien byç poddany ocenie i badaniu,
o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 3, celem spraw-
dzenia zgodnoÊci tych Êrodków z odpowiednimi
zasadniczymi wymaganiami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powi-
nien zawieraç:

1) informacje o rodzaju produkowanych Êrodków
ochrony indywidualnej,

2) oÊwiadczenie o wype∏nieniu obowiàzków wynika-
jàcych z systemu zapewnienia jakoÊci produkcji
WE oraz o skutecznoÊci dzia∏ania tego systemu,

3) dokumentacj´ dotyczàcà systemu zapewnienia ja-
koÊci produkcji WE, zawierajàcà opis:

a) celów zapewnienia jakoÊci, schematu organiza-
cyjnego, zakresu odpowiedzialnoÊci kierownic-
twa i jego kompetencji do utrzymywania odpo-
wiedniej jakoÊci produkowanych Êrodków,

b) metod przeprowadzanych kontroli i badaƒ Êrod-
ków ochrony indywidualnej oraz warunków
sk∏adowania po wyprodukowaniu tych Êrodków,

c) procedur, które zostanà zastosowane w celu
sprawdzenia skutecznoÊci dzia∏ania systemu za-
pewnienia jakoÊci produkcji WE.

3. Jednostka notyfikowana, dokonujàc oceny sys-
temu zapewnienia jakoÊci produkcji WE, powinna
stwierdziç, czy spe∏nia on wymagania, o których mowa
w ust. 1 pkt 3. Przyjmuje si´, ˝e wymagania te sà spe∏-
nione w przypadku stosowania systemów zapewnie-
nia jakoÊci produkcji WE zgodnych z w∏aÊciwymi nor-
mami zharmonizowanymi.

4. Jednostka notyfikowana przeprowadzajàca au-
dyt systemu zapewnienia jakoÊci produkcji WE doko-
nuje oceny poszczególnych elementów tego systemu,
w szczególnoÊci sprawdza, czy system ten zapewnia
zgodnoÊç produkowanych Êrodków ochrony indywi-
dualnej z ocenianym wzorem tych Êrodków.

5. Jednostka notyfikowana przekazuje producento-
wi raport z przeprowadzonej oceny, o której mowa
w ust. 4, wraz ze stanowiskiem i wnioskami wynikajà-
cymi z audytu.

6. Producent niezw∏ocznie powiadamia jednostk´
notyfikowanà, która dokona∏a oceny systemu zapew-
nienia jakoÊci produkcji WE, o planowanych zmianach
tego systemu. Jednostka notyfikowana sprawdza pro-
ponowane zmiany i ocenia, czy zmieniony system za-
pewnienia jakoÊci produkcji WE b´dzie spe∏niaç wy-
magania. O podj´tej decyzji w tej sprawie jednostka
notyfikowana powiadamia producenta.

§ 41. 1. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór
nad zatwierdzonym systemem zapewnienia jakoÊci
produkcji WE, w celu potwierdzenia, ˝e producent pra-
wid∏owo wype∏nia obowiàzki wynikajàce z zatwierdzo-
nego systemu.

2. Jednostka notyfikowana sprawuje nadzór, o któ-
rym mowa w ust. 1, zgodnie z nast´pujàcà procedurà:

1) producent upowa˝nia jednostk´ notyfikowanà do
przeprowadzenia inspekcji stanowisk badawczych,
miejsc sk∏adowania i kontroli Êrodków ochrony in-
dywidualnej oraz udost´pnia do wglàdu niezb´dnà
dokumentacj´, w szczególnoÊci:

a) dokumentacj´ systemu zapewnienia jakoÊci pro-
dukcji WE,

b) dokumentacj´ technicznà,

c) ksi´gi jakoÊci,

2) jednostka notyfikowana przeprowadza u producen-
ta okresowe audyty w celu stwierdzenia, czy pro-
ducent zachowuje i stosuje zatwierdzony system
jakoÊci oraz dostarcza kopie raportów z tych audy-
tów.

3. Producent udost´pnia raport z audytów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2, na uzasadniony wniosek za-
interesowanych podmiotów.
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§ 42. 1. Producent umieszcza oznakowanie CE na
Êrodkach ochrony indywidualnej, które spe∏niajà za-
sadnicze wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu oraz
zosta∏y poddane procedurom oceny zgodnoÊci.

2. Oznakowanie CE powinno byç umieszczone na
ka˝dym egzemplarzu Êrodka ochrony indywidualnej
w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie
przez ca∏y okres u˝ywania tego Êrodka. Je˝eli jest to ko-
nieczne ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci Êrodka ochrony in-
dywidualnej, dopuszcza si´ umieszczanie oznakowa-
nia CE na opakowaniu tych Êrodków.

3. Oznakowanie CE nie powinno byç umieszczane
na Êrodkach ochrony indywidualnej w sposób wpro-
wadzajàcy w b∏àd. Inne oznakowania mogà byç
umieszczane na Êrodkach ochrony indywidualnej lub
na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszà widocznoÊci
i czytelnoÊci oznakowania CE.

4. Wzór oznakowania CE okreÊla za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 43. 1. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce oznako-
wania CE i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem stosu-
je si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e wczeÊniej
stosowna umowa mi´dzynarodowa zezwoli na
umieszczanie oznakowania CE na wyrobach produko-
wanych przez polskich przedsi´biorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo˝liwoÊci umieszcza-
nia na wyrobach i pos∏ugiwania si´ oznakowaniem CE
na podstawie prawa paƒstw obcych.

§ 44. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 stycznia 2002 r. (poz. 37)

WZÓR OZNAKOWANIA CE

Oznakowanie CE sk∏ada si´ z liter o poni˝szych kszta∏tach:

Je˝eli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powi´kszane, nale˝y zachowaç proporcje podane na rysunku.

Ró˝ne elementy oznakowania CE powinny z zasady mieç t´ samà wysokoÊç, która nie powinna byç mniejsza
ni˝ 5 mm.


