
ZAK£AD OCHRON OSOBISTYCH 

Zak³ad Ochron Osobistych utworzono w 1950 r. Jedno-
cze�nie w £odzi zosta³ utworzony, jako terenowy zak³ad 
CIOP, Zak³ad W³ókiennictwa, którego zadaniem by³o prowa-
dzenie prac badawczych i us³ugowych zwi¹zanych ze specy-
fik¹ przemys³u dominuj¹cego na tym terenie. Kierownikiem 
tego zak³adu by³ dr in¿. Kazimierz A�cik. W 1956 r., w wyniku 
podzia³u zadañ obu zak³adów, powo³ano Zak³ad Odzie¿y 
Ochronnej w Warszawie (kierownik – dr in¿. Zofia Paw³ow-
ska) i Zak³ad Ochrony Dróg Oddechowych w £odzi (kierow-
nik – dr in¿. Stefan Furs). W wyniku kolejnych przekszta³ceñ 
w 1974 r. utworzono ponownie Zak³ad Ochron Osobistych, 
którego kierownikiem zosta³ dr in¿. Furs, a w 1988 r. – dr in¿. 
Henryk Bargie³. W 1985 r. stworzono warunki lokalowe do 
scalenia Zak³adu i sukcesywnie przenoszono z Warszawy 
do £odzi kolejne jego pracownie.

Od 1990 r. siedziba zak³adu w £odzi przy ulicy Wierzbowej 
48 by³a kilkakrotnie modernizowana a¿ do 2006 r., w któ-
rym zakoñczono prace zwi¹zane z rozbudow¹ i adaptacj¹ 
nowych pomieszczeñ laboratoryjnych. Powsta³y nowo-
czesne laboratoria badawcze umo¿liwiaj¹ce prowadzenie 
badañ parametrów ochronnych i u¿ytkowych materia³ów 
i wszystkich rodzajów �rodków ochrony indywidualnej na 
zgodno�æ z wymaganiami Unii Europejskiej. Pracami Zak³adu 
kieruje obecnie dr in¿. Katarzyna Majchrzycka.

Rozwojowi Zak³adu Ochron Osobistych towarzyszy³o 
formowanie wyspecjalizowanej kadry naukowo-technicz-
nej: obecnie tworzy j¹ 31 osób – 1 profesor, 16 pracowników 
naukowych, 11 pracowników in¿ynieryjno-technicznych oraz 
3 pracowników administracji. W strukturze Zak³adu 
funkcjonuje 5 wyspecjalizowanych pracowni: Pracow-

Bezpiecznie 
na ka¿dym stanowisku pracy

Zak³ad Ochron Osobistych (od lewej siedz¹): K. Bociek, dr in¿. K. Majchrzycka (kierownik), od lewej stoj¹: R. G³odek, 
A. Brochocka, dr in¿. P. Pietrowski (kierownik Pracowni Sprzêtu Ochrony Uk³adu Oddechowego), K. Makowski
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nia Sprzêtu Ochrony Uk³adu Oddechowego (kierownik 
– dr in¿. Piotr Pietrowski), Pracownia Ochrony G³owy 
i Sprzêtu Zabezpieczaj¹cego przed Upadkiem z Wysoko�ci  
(dr in¿. Krzysztof Baszczyñski), Pracownia Odzie¿y Ochronnej 
(dr in¿. Gra¿yna Bartkowiak), Pracownia Ochron Oczu 
i Twarzy (dr in¿. Grzegorz Owczarek) oraz Pracownia 
Ochron R¹k i Nóg. 

Podstawowym kierunkiem dzia³alno�ci Zak³adu jest pro-
wadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz 
celowych o zasiêgu krajowym i europejskim, zwi¹zanych 
z wdra¿aniem innowacyjnych wyrobów, z uwzglêdnieniem 
nowych zagro¿eñ i zmieniaj¹cych siê potrzeb u¿ytkowni-
ków. Od 2004 r. Zak³ad uczestniczy w europejskim systemie 
oceny zgodno�ci �rodków ochrony indywidualnej z zasadni-
czymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG dotycz¹cej 
�rodków ochrony indywidualnej, jako jednostka notyfiko-
wana nr 1437. Prowadzi tak¿e konsultacje z producentami 
i u¿ytkownikami �rodków ochrony indywidualnej w zakresie 
ich doboru do zagro¿eñ i specyfiki warunków pracy, w rozu-
mieniu postanowieñ dyrektywy 89/656/EWG, dotycz¹cej 
minimalnych wymagañ zwi¹zanych z  bezpieczeñstwem 
stosowania �rodków ochrony indywidualnej. 

Ze wzglêdu na interdyscyplinarny charakter realizowa-
nych projektów badawczych Zak³ad wspó³pracuje z liczny-
mi o�rodkami naukowymi, szczególnie z regionu ³ódzkiego. 
Na podkre�lenie zas³uguje udzia³ w projekcie zwi¹zanym 
z opracowaniem strategii rozwoju przemys³u w³ókienni-
czego Loris Tex, pn. „Transformacja przemys³u tekstyl-
no-odzie¿owego z pracoch³onnego 
w naukoch³onny” oraz w tworzeniu 
platform wymiany do�wiadczeñ miê-
dzy sfer¹ badawcz¹ a przemys³em 
w postaci Centrum Zaawansowanych 
Technologii Pro Humano Tex oraz 
Polskiej Platformy Technologicznej 
Przemys³u Tekstylnego.

Wspó³praca ta zaowocowa³a w la-
tach 2006-2008 realizacj¹ wspólnych 
projektów celowych, finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej, m.in. 
projektu pn. „Nowa generacja ma-
teria³ów filtracyjnych z udzia³em 
nanow³ókien i modyfikatorów” – 
w konsorcjum z Politechnik¹ £ódzk¹ 
i firm¹ Filter Service Sp. z o.o. oraz 
projektu pn. „Ubranie stra¿ackie 
z tekstronicznym systemem mo-
nitorowania parametrów fizjolo-
gicznych” – z Politechnik¹ £ódzk¹ 
i firm¹ Arlen S.A. Obecnie wspó³praca 
z Politechnik¹ £ódzk¹ jest kontynu-

owana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w zakresie zaawansowanych technologicz-
nie materia³ów polimerowych i wêglowych chroni¹cych 
przed nanocz¹steczkami, parami i gazami.

Dzia³alno�æ badawcza i wdro¿eniowa prowadzona 
przez pracowników Zak³adu przynios³a wiele wymiernych 
efektów w postaci nowych wzorów �rodków ochrony 
indywidualnej, prezentowanych podczas krajowych i miê-
dzynarodowych targów i wystaw. Niejednokrotnie autorzy 
tych rozwi¹zañ byli nagradzani medalami w dziedzinie 
badañ naukowych i innowacyjno�ci. W ci¹gu ostatnich 
10 lat do najwa¿niejszych nagrodzonych rozwi¹zañ nale¿¹: 
ubiór chroni¹cy przed promieniowaniem mikrofalowym, 
odzie¿ ochronna z systemem aktywnej termoregulacji, 
kombinezon asekuracyjno-ochronny, interaktywna odzie¿ 
spodnia, ubranie stra¿ackie z tekstronicznym systemem 
monitorowania parametrów fizjologicznych, automatycz-
ne filtry spawalnicze, filtry optyczne z pow³okami inter-
ferencyjnymi, pó³maska filtruj¹ca klasy FFP3 D z warstw¹ 
poch³aniaj¹c¹ wilgoæ, bioaktywna w³óknina filtracyjna 
do indywidualnej ochrony uk³adu oddechowego przed 
bioaerozolem, he³m ochronny z ochron¹ twarzy i dopro-
wadzeniem powietrza, sprzêt oczyszczaj¹cy wyposa¿ony 
w kaptur przeznaczony do u¿ycia podczas po¿aru.

W ci¹gu ostatnich 10 lat w Zak³adzie Ochron Osobistych 
powsta³o laboratorium do badañ �rodków ochrony indywi-
dualnej wyposa¿one w nowoczesn¹ aparaturê pomiarow¹, 
umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie, poza dzia³alno�ci¹ naukow¹, 

Od lewej siedz¹: dr in¿. G. Bartkowiak (kierownik Pracowni Odzie¿y Ochronnej), A. Czapska, 
A. Kurczewska, od lewej stoj¹: K. £ê¿ak, Z. Jagodziñski, J. D¹bkiewicz, S. Krzemiñska,
D. B³a¿ejewski
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tak¿e badañ �rodków ochrony indywidualnej dla potrzeb 
oceny typu WE. W nowo otwartym budynku Zak³adu 
powsta³o laboratorium analiz chemicznych, specjalizuj¹ce 
siê w badaniach odporno�ci odzie¿y, rêkawic i obuwia 
ochronnego na przenikanie szkodliwych substancji chemicz-
nych. Do wyznaczania barierowo�ci wyrobów ochronnych 
zastosowano nowoczesne techniki separacji oraz analizy 
jako�ciowej i ilo�ciowej. 

Laboratorium do badañ sprzêtu ochrony uk³adu odde-
chowego prowadzi badania uwzglêdniaj¹ce rzeczywiste 
warunki stosowania sprzêtu i ich wp³yw na komfort u¿yt-
kowania. Na szczególne podkre�lenie zas³uguj¹ badania 
zjawisk filtracji nanocz¹stek. W tym zakresie Laboratorium 
dysponuje najnowocze�niejsz¹, w skali �wiatowej, aparatu-
r¹. Laboratorium badañ obuwia umo¿liwia badanie zarówno 
obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego, jak 
i przeznaczonego do u¿ytku pozazawodowego. Stanowisko 
do badania odporno�ci obuwia na po�lizg, umo¿liwiaj¹ce 
pomiar dynamicznego wspó³czynnika tarcia oraz do ba-
dañ materia³ów stosowanych do konstrukcji obuwia pod 
wzglêdem amortyzacji uderzeñ nale¿¹ do unikatowych 
w skali kraju, podobnie jak aparat do badania odporno�ci 

rêkawic na przeciêcie typ COUPTEST oraz urz¹dzenie do ba-
dania odporno�ci rêkawic i odzie¿y ochronnej na przeciêcie 
ostrymi przedmiotami.

Laboratorium badañ dynamicznych sprzêtu chroni¹cego 
przed upadkiem z wysoko�ci specjalizuje siê w prowadzeniu 
badañ zjawisk towarzysz¹cych procesowi powstrzymywa-
nia spadania cz³owieka z wysoko�ci oraz badañ w³a�ciwo�ci 
sprzêtu ochronnego. Do najwa¿niejszych badanych wielko-
�ci nale¿¹: si³y dynamiczne dzia³aj¹ce na cz³owieka, droga 
powstrzymywania spadania podczas stosowania ró¿nych 
rodzajów sprzêtu ochronnego oraz jego w³a�ciwo�ci amor-
tyzacyjne. Laboratorium badania �rodków ochrony oczu 
i twarzy jest wyposa¿one w najnowocze�niejsz¹ aparaturê 
do badañ optycznych, miêdzy innymi spektrofotometr 
CARY 5000, w którym badane s¹ wszystkie typy �rodków 
ochrony oczu i twarzy zgodnie z wymaganiami norm eu-
ropejskich. 

Ca³e wyposa¿enie pomiarowe i badawcze Zak³adu 
Ochron Osobistych od 1994 r. objête jest systemem zarz¹-
dzania jako�ci¹ i spe³nia obecnie wymagania normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005, w ramach akredytacji udzielonej 
przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Od lewej: G. Anczykowska, dr in¿. G. Owczarek (kierownik Pracowni Ochron Oczu i Twarzy), K. P³achta, dr in¿. G. Gralewicz

38



Pracownicy Zak³adu Ochron Osobistych uczestnicz¹ we 
wspó³pracy miêdzynarodowej zwi¹zanej z doskonaleniem 
kompetencji technicznych przez udzia³, na poziomie euro-
pejskiej koordynacji wspó³pracy jednostek notyfikowanych 
Unii Europejskiej, w grupach roboczych (VG) i podkomi-
tetach normalizacyjnych CEN. Wspó³praca ta obejmuje 
ponadto m.in. potwierdzanie bieg³o�ci laboratoriów w ba-
daniach miêdzylaboratoryjnych, a tak¿e udziale w projek-
tach badawczych realizowanych w ramach programów 
ramowych UE.

W latach 2004-2006 Zak³ad uczestniczy³ m.in. w re-
alizacji projektu CRAFT 2003-508191 pn. Development of 
a cost-effective moisture and thermal barrier layer for 
protective clothes based on an innovative combination 
of warp-knitted textiles and hydrogel polymer coatings, 
introducing new standards which will prevent low qual-
ity imports and increase competition of 20000 European 
SMEs (SAFE&COOL) realizowanego w ramach VI Programu 
Ramowego UE. W wyniku tych prac opracowano model 
odzie¿y ochronnej z efektywn¹ barier¹ chroni¹c¹ przed 
wilgoci¹ i przenikaniem ciep³a.

Obecnie Zak³ad Ochron Osobistych CIOP-PIB koordynu-
je miêdzynarodowy projekt i-Protect (Intelligent PPE sys-
tem for high risk and complex environments), realizowany 
w ramach 7 Programu Ramowego UE. Projekt dotyczy 
innowacyjnego systemu �rodków ochrony indywidualnej, 
opartego na integracji rozwi¹zañ technicznych z zakresu 
elektroniki, in¿ynierii materia³owej (w³ókna optyczne) oraz 
nanotechnologii z obecnie stosowanymi konstrukcjami 
�rodków ochrony indywidualnej. Proponowane rozwi¹-
zania adresowane s¹ do grup interwencyjnych z obszaru 

Od lewej: E. Grzegorczyk, T. Muszyñski,  dr in¿. E. Irzmañska, R. Hrynyk (Pracownia Ochron R¹k i Nóg)

Od lewej: dr in¿. K. Baszczyñski (kierownik Pracowni Ochron G³owy 
i Sprzêtu Zabezpieczaj¹cego przed Upadkiem z Wysoko�ci), A. Jab³oñska 
i dr in¿. M. Jachowicz 

ratownictwa chemicznego 
i górniczego oraz do stra¿y 
po¿arnej.

W 2010 r. rozpoczêto re-
alizacjê projektu Elaboration 
of new type of protective 
gloves from basalt fibers for 
hot workplaces (BAGLO), 
zg³oszonego w ramach ini-
cjatywy EUREKA E! 4505 
przez konsorcjum nauko-
wo-przemys³owe, w sk³ad 
którego wchodz¹ partnerzy 
z Polski i Czech. Dotyczy on 
opracowania nowego typu 
rêkawic ochronnych z w³ókien 
bazaltowych do stosowania 
na gor¹cych stanowiskach 
pracy.

Prace Zak³adu nad inno-
wacyjnymi rozwi¹zaniami w zakresie �rodków ochrony 
indywidualnej bêd¹ nadal intensywnie rozwijane, co wynika 
z potrzeb u¿ytkowników �rodków ochrony indywidualnej 
oraz producentów: coraz czê�ciej wymagania ergonomiczne 
s¹ dla nich równie wa¿ne, jak ochronne dzia³anie �rodków 
ochrony indywidualnej. 
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Z Archiwum

Maskarada w ochronach osobistych. Od lewej: J. Rynkiewicz, A.Kula, T. Sobczak. Rok 1956

�rodki ochrony indywidualnej na pocz¹tku lat 70. XX w.

Badanie butów w Zak³adzie Ochron Osobistych. Rok 1983
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Z. Boruciñski i Z. Morsztyñski w trakcie

badania wytrzyma³o�ci kombinezonów

ochronnych w CIOP. Po³owa lat 70. XX w.

Przymierzanie he³mów ochronnych wyprodukowanych 
przez CIOP. Koniec lat 70. XX w.

Prezentacja �rodków ochrony indywidualnej. Na prze³omie lat 70. i 80. XX w.
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