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Środki ochrony indywidualnej

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 
zm.) – dalej r.b.h.p., przez "środki ochrony indywidualnej" rozumie 
się wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu 
jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z 
występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w 
środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki 
przeznaczone do tego celu. 



Pracodawca nie może dopuścić 
pracownika do pracy bez 

środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, 

przewidzianych do stosowania 
na danym stanowisku pracy.



Do środków ochrony indywidualnej 
nie zalicza się:

• zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone 
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika;

• środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne 
służby utrzymania porządku publicznego;

• wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze;

• środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

• wyposażenia sportowego;

• środków służących do samoobrony lub do odstraszania;

• przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i 
naruszania porządku publicznego.



• Środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące 
oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. 

• Środki te  powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można 
uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za 
pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji 
pracy.



Dostarczane pracownikom do stosowania 
środki ochrony indywidualnej powinny:

• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z 
siebie zwiększonego zagrożenia;

• uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;

• uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

• być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu 
niezbędnych regulacji.



• Pracodawca powinien równocześnie poinformować pracowników o 
istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed 
którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać 
informacje o tych środkach i nauczyć ich prawidłowego stosowania.

• Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu 
zabrudzeniu, albo wymagają tego względy technologiczne, sanitarne 
lub bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca ma obowiązek 
wyposażyć pracownika w odzież i obuwie robocze, spełniające 
wymagania określone w Polskich Normach. Zarówno środki ochrony 
indywidualnej, jak i odzież oraz obuwie robocze, pracownicy powinni 
otrzymać nieodpłatnie.



• Pracodawca może ustalić stanowiska (np. administracyjno-biurowe), 
na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, 
własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przepis ten nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace 
związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń 
technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub 
skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub 
promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. 

• Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego 
pracodawca ma obowiązek wypłacać ekwiwalent pieniężny w 
wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.



• Pracodawca powinien ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych 
stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania 
odzieży i obuwia roboczego. Ponieważ pracodawca ponosi koszty 
nabycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, stanowią one jego własność, a pracownik otrzymuje je 
tylko do użytkowania i nawet zużyte lub zniszczone ma obowiązek 
zwrócić pracodawcy.



• Pracodawca, zakupując dla pracowników środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, ma obowiązek 
dopilnować, aby środki te miały odpowiednie do występujących w 
zakładzie zagrożeń właściwości ochronne i użytkowe. Obowiązkiem 
pracodawcy jest ponadto zapewnić (odpowiednio) ich pranie, 
konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie 
może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być 
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez 
pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów 
poniesionych przez pracownika.



• Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku 
stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi 
lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, 
były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. 
Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania 
środków ochrony i odzieży, które uległy skażeniu, jest 
niedopuszczalne.





• Środki ochrony indywidualnej to przede wszystkim odzież ochronna –
ochraniacze brzucha, klatki piersiowej, barku oraz

• środki ochrony kończyn – ochraniacze stóp, obuwie ochronne, 
ochraniacze kolan, łokci, dłoni itd.,

• środki ochrony głowy – hełmy,

• środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne,

• środki ochronny słuchu – nauszniki, wkładki przeciwhałasowe,

• środki ochrony układu oddechowego, izolujące cały organizm –
kombinezony gazoszczelne,

• środki chroniące przed upadkiem z wysokości – linki bezpieczeństwa.



• Jeżeli masz możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej to 
mają one zawsze pierwszeństwo przed środkami ochrony 
indywidualnej.

• Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do 
osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony 
indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile 
zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego 
użytkowania na zdrowie i higienę użytkowników.



• Środki ochrony indywidualnej powinny być zaprojektowane i 
wykonane tak, aby możliwe było ich łatwe i prawidłowe założenie 
przez użytkownika oraz pozostawienie ich na właściwym miejscu przez 
przewidywany okres użytkowania, z uwzględnieniem panujących 
wokół warunków, wykonywanych ruchów i przyjmowania pozycji 
ciała. Z tego też względu należy zapewnić możliwość optymalnego 
stosowania tych środków do budowy ciała użytkownika za pomocą 
wszelkich właściwych środków, w szczególności odpowiednich 
systemów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie 
odpowiedniego zakresu rozmiarów. Środki ochrony indywidualnej 
powinny być możliwie jak najlżejsze, z zachowaniem wymaganej 
wytrzymałości i skuteczności ich działania. Potwierdzeniem tych 
wymagań jest oznakowanie środków ochrony indywidualnej znakiem 
CE.





Co oznacza znak CE

• Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co w 
języku polskim oznacza: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. 
Symbol CE daje gwarancję, że wyrób przeszedł pozytywnie 
specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe 
normy jakości i bezpieczeństwa zawarte w tzw. Dyrektywach Nowego 
Podejścia. Dotyczą one zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
użytkownika, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego we 
wszystkich etapach wytwarzania oraz określają zagrożenia, które 
producent powinien wykryć i wyeliminować.



• Znak CE jest potrzebny, aby produkt mógł swobodnie przepływać 
między krajami. To sami producenci muszą zadbać o to, by urządzenie 
spełniało wymagania obowiązującej dyrektywy Unii Europejskiej.

• Wymóg oznakowania symbolem CE nie jest obowiązkowy dla 
wszystkich produktów, tylko tych, które bezpośrednio mogą zagrażać 
zdrowiu, czyli m.in.: 

• wyrobów elektrycznych, 

• elektronicznych 

• czy zabawek. 

Obowiązek jego stosowania dla tych kategorii wyrobów jest 
obwarowany prawnie, a za odstępstwa od niego grożą konsekwencje 
karne.


