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Zmiany w normalizacji w odniesieniu 
do obuwia do u¿ytku zawodowego 
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W artykule omówiono podstawowe zmiany w dokumentach normatywnych odnosz¹cych siê do obuwia 
przeznaczonego do u¿ytku w pracy w celu u³atwienia producentom obuwia dostosowania swoich wyrobów 
do aktualnych wymagañ norm zharmonizowanych, a u¿ytkownikom obuwia w celu u³atwienia prawid³o-
wego doboru obuwia do warunków pracy. Omówiono podstawowe zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji norm 
dotycz¹cych metod badania obuwia oraz wymagañ dla obuwia bezpiecznego i zawodowego, obuwia 
specjalistycznego tj. stra¿ackiego, a tak¿e nowe wymagania dla obuwia przeznaczonego dla odlewników i 
spawaczy. W artykule podano równie¿ przyk³ady w¹tpliwo ci producentów obuwia zwi¹zane z interpretacj¹ 
decyzji Komisji Europejskiej, która dotyczy konieczno ci dostosowania produkcji obuwia bezpiecznego do 
wymagañ znowelizowanej normy. 
S³owa kluczowe: normalizacja; obuwie zawodowe, ochronne, bezpieczne; ocena typu WE; Komisja 
Europejska; wymagania

Changes in the European standards in the field of footwear for ocuupational use 
The article describes the basic information about changes in harmonized European standards for footwear intended 
for occupational use, what is important for footwear manufacturers and end-users.
The article covers the basic changes in test methods for footwear and requirements concerning safety and oc-
cupational footwear, footwear for firefighters and the new requirements for foundry and welding footwear. The 
examples of manufacturers doubts concenring the European Commission decission related to safety footwear 
and the necessity of adaptation of its production to the requirements of the updated standard were taken into 
account in this article. 
Keywords: standardization; occupational, safety, protective footwear; EC type examination; European Commission; 
requirements

w zale¿no ci od zakresu w³a ciwo ci ochronnych, 
którymi charakteryzuje siê wyrób, jak równie¿ po-
ziomu zapewnianej w tym zakresie ochrony zgodnie 
z jednolitymi podstawami oceny.

Podstawowe zmiany w normalizacji 
europejskiej z zakresu obuwia do u¿ytku 
zawodowego w okresie: 2010-2012 r.

W latach 2010-2012 ukaza³y siê znowelizowane 
wydania podstawowych norm zharmonizowanych 
z dyrektyw¹ 89/686/EWG w zakresie obuwia o w³a-
ciwo ciach ochronnych do u¿ytku zawodowego. 

W tabeli przedstawiono zestawienie aktualnych 
i zast¹pionych wydañ norm zharmonizowanych 
wraz ze wskazaniem m.in. daty ich opublikowania 
w Dz.Urz. UE. W kolejnych czê ciach artyku³u omó-
wiono najwa¿niejsze zmiany wprowadzone w wy-
mienionych znowelizowanych normach europejskich.

Nowelizacja norm EN ISO 20345 
oraz EN ISO 20347

Wiêkszo æ zapisów, a tym samym wymagañ 
dotycz¹cych obuwia bezpiecznego i zawodowego 
pozosta³a niezmieniona w aktualnych wydaniach 
norm w stosunku do edycji norm z roku 2004 i zmian 
do tych norm z 2007 r.

Wstêp
W trzech ostatnich latach nast¹pi³y liczne zmiany 

w normalizacji w zakresie obuwia u¿ytkowanego 
w pracy. Zosta³y m.in. znowelizowane podstawowe 
normy europejskie – zharmonizowane z dyrektyw¹ 
89/686/EWG dotycz¹c¹ rodków ochrony indy-
widualnej [1]. Normy zharmonizowane podlegaj¹ 
cyklicznej nowelizacji, pojawiaj¹ siê tak¿e nowe 
dokumenty normatywne, które dotycz¹ okre lonych 
typów wyrobów, co u³atwia ich jednolit¹ ocenê 
przez ró¿ne jednostki notyfikowane UE.

Stosowanie norm zharmonizowanych do oceny 
rodków ochrony indywidualnej nie jest obowi¹z-

kowe, ale zdecydowanie u³atwia udowodnienie 
spe³nienia zasadniczych wymagañ dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zawartych w dy-
rektywie 89/686/EWG. Przyjmuje siê domniemanie 
zgodno ci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami 
wspomnianej dyrektywy, je¿eli wyrób zosta³ wy-
produkowany z uwzglêdnieniem wymagañ odpo-
wiedniej normy zharmonizowanej, której numer 
zosta³ opublikowany w Dzienniku Urzêdowym UE 
oraz je li norma ta zosta³a przeniesiona do systemu 
norm krajowych co najmniej jednego pañstwa 
cz³onkowskiego [2]. Domniemanie zgodno ci doty-
czy tylko tych zasadniczych wymagañ, które zosta³y 
uwzglêdnione w danej normie zharmonizowanej. 
Normy zharmonizowane s¹ chêtnie i powszech-

nie stosowane zarówno przez producentów, jak 
i jednostki notyfikowane podczas oceny zgodno ci 
wyrobów z wymaganiami dyrektywy.

Poniewa¿ wzrasta poziom wiedzy na temat 
metod badania rodków ochrony indywidualnej, 
a na rynku pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹zania doty-
cz¹ce zarówno tych wyrobów, jak i materia³ów 
stosowanych do ich wytwarzania, nowelizowanie 
norm zharmonizowanych lub opracowanie nowych 
dokumentów normatywnych, w których zawarte 
bêd¹ zarówno wymagania, jak i metody badania po-
szczególnych grup rodków ochrony indywidualnej, 
to konieczno æ. Podczas aktualizacji wprowadzane 
s¹ zatem zmiany, które powinny byæ uwzglêdnione 
przy projektowaniu nowych wyrobów lub dostoso-
waniu ju¿ istniej¹cych.

Komisja Europejska publikuje aktualne wykazy 
norm zharmonizowanych w Dz.Urz. Wspólnot 
Europejskich [3], natomiast pañstwa cz³onkowskie 
publikuj¹ wykazy norm krajowych, które przenosz¹ 
normy zharmonizowane.

Stosowanie norm zharmonizowanych do oceny 
rodków ochrony indywidualnej u³atwia równie¿ 

wybór odpowiedniego wyrobu do warunków pa-
nuj¹cych na okre lonych stanowiskach pracy. St¹d 
wynika dla u¿ytkownika korzy æ ze stosowania 
jednakowych podstaw oceny wyrobów przez ró¿-
nych producentów. U¿ytkownik mo¿e dziêki temu 
dokonaæ wyboru rodka ochrony indywidualnej 
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Zarówno norma dotycz¹ca obuwia bezpieczne-
go (EN ISO 20345:2011 [4]), jak i norma dotycz¹ca 
obuwia zawodowego (EN ISO 20347:2012 [5]) 
wprowadzi³y now¹ definicjê – tzw. obuwia hybry-
dowego. Zgodnie z ni¹ jest to obuwie klasy II (czyli 
obuwie ca³ogumowe, ca³otworzywowe), w którym 
zastosowano dodatkowy materia³ stanowi¹cy prze-
d³u¿enie wierzchu. W znowelizowanych normach 
zosta³y okre lone oddzielne wymagania wobec tego 
typu obuwia. Przyjêto dla niego symbol oznaczaj¹cy 
kategoriê, tj. SBH lub OBH – odpowiednio w od-
niesieniu do obuwia hybrydowego bezpiecznego 
i zawodowego.

W znowelizowanych normach znalaz³ siê istotny 
zapis dotycz¹cy podeszew obuwia, w odniesieniu 
do których producent deklaruje odporno æ chemicz-
n¹. Obecnie stosowanie zapisu np. „podeszwy kwa-
soodporne” mo¿e mieæ miejsce tylko w sytuacjach, 
gdy podeszwa obuwia zostanie poddana odpowied-
nim badaniom, zgodnie z norm¹ dotycz¹c¹ obuwia 
chroni¹cego przed chemikaliami. W zwi¹zku z tym, 
stosowanie wymienionych informacji jest dopusz-
czalne tylko w sytuacji, gdy podeszwy obuwia zosta-
n¹ pozytywnie ocenione na zgodno æ z EN 13832-3 
[6] w zakresie co najmniej odporno ci na degradacjê 
chemiczn¹ z zastosowaniem co najmniej trzech 
chemikaliów wymienionych w tej normie.

Zgodnie z nowymi edycjami norm dla obuwia 
bezpiecznego i zawodowego, odporno æ podeszwy 
na olej napêdowy jest w³a ciwo ci¹ dodatkow¹ 
w przypadku obydwu wymienionych rodzajów obu-
wia. Wed³ug wcze niejszych edycji norm w³a ciwo æ 
ta by³a zaliczana do wymagañ podstawowych w od-
niesieniu do obuwia bezpiecznego, a w przypadku 
obuwia zawodowego – do wymagañ dodatkowych.

W nowych EN ISO 20345 i EN ISO 20347 wyma-
ganie dotycz¹ce powierzchni urze bienia podeszwy 
jest wymaganiem podstawowym, podczas gdy 
we wcze niejszych edycjach norm z 2004 r. by³o 
to wymaganie dodatkowe, podobnie jak grubo æ 
podeszew urze bionych i wysoko æ wystêpów 
urze bienia.

W EN ISO 20345:2011 i EN ISO 20347:2012 
pojawi³ siê po raz pierwszy zapis dotycz¹cy nieszko-
dliwo ci obuwia i jego komponentów. We wcze niej-
szych edycjach norm by³y okre lone wymagania 
w zakresie warto ci pH i zawarto ci chromu(VI) 
w odniesieniu do wierzchów, podszewek, wy ció³ek 
i podpodeszew wykonanych ze skóry. Dodatkowo, 
w 2008 r. zosta³o przyjête ustalenie grupy roboczej 
VG-10 europejskich jednostek notyfikowanych 
w zakresie obuwia dotycz¹ce zawarto ci w materia-
³ach obuwiowych amin aromatycznych uwalnianych 
z barwników azowych [7]. W aktualnych edycjach 
norm istnieje oddzielny rozdzia³ odnosz¹cy siê 
do nieszkodliwo ci, w którym okre lono, ¿e obuwie 
nie powinno niekorzystnie wp³ywaæ na zdrowie lub 
higienê u¿ytkownika oraz ¿e powinno byæ wykona-
ne z materia³ów takich jak tekstylia, skóry, gumy lub 
tworzywa, które s¹ odpowiednie pod k¹tem sk³adu 
chemicznego. Materia³y te nie powinny w przewi-
dywanych warunkach u¿ytkowania uwalniaæ lub 
ulegaæ degradacji z wydzieleniem substancji, które 
s¹ powszechnie uznane za toksyczne, rakotwór-
cze, mutagenne, uczulaj¹ce, dzia³aj¹ce szkodliwie 
na rozrodczo æ lub w jakikolwiek inny sposób 
szkodliwe. Zgodnie z zapisami norm, informacje 
dotycz¹ce nieszkodliwo ci wyrobu powinny zostaæ 
sprawdzone [4,5]. Dodatkowo w normach znalaz³o 
siê powo³anie na projekt normy ISO/TR 16178:2010 

[8], która dotyczy tzw. krytycznych substancji 
potencjalnie obecnych w obuwiu i jego elementach.

Kolejne zmiany dotycz¹ m.in. oceny odporno ci 
metalowych podnosków na korozjê, ustalenia war-
to ci dotycz¹cej zawarto ci chromu(VI) w elemen-
tach skórzanych, wymagañ dotycz¹cych odporno ci 
na cieranie w przypadku podszewek stosowanych 
w obszarze piêty (zapiêtków). Nowym wymaga-
niem obowi¹zkowym w stosunku do obuwia klasy 
II jest obecnie odporno æ podeszew na rozdzieranie.

Nowelizacja normy EN ISO 20344
W znowelizowanej edycji EN ISO 20344:2011 

[9], dotycz¹cej badania obuwia, w odniesieniu 
do czê ci metod badawczych wprowadzone zosta³y 
uszczegó³owienia, czego przyk³adem mo¿e byæ opis 
badania okre lonych cech ergonomicznych obuwia, 
opis metody pomiaru grubo ci wierzchu i podeszwy, 
czy np. opis sposobu pobierania próbek do badañ.

W przypadku izolacji spodu obuwia od ciep³a 
zosta³ uszczegó³owiony z kolei opis sposobu oceny 
uszkodzeñ obuwia po badaniu; wprowadzono po-
nadto procedurê sprawdzania walców z modeliny 
stosowanych do oceny odporno ci podnosków 
na uderzenie i ciskanie. Pozosta³e zmiany w zno-
welizowanej EN ISO 20344 to np. inny czas badania 
przepuszczalno ci pary wodnej przez wierzchy 
i podszewki obuwiowe czy absorpcji i desorpcji 
wody przez podpodeszwê i wy ció³kê w obuwiu.

Istotna zmiana dotyczy równie¿ warunków 
badania szczelno ci obuwia ca³ogumowego i ca³o-
tworzywowego, gdy¿ obecnie zaleca siê stosowanie 
ci nienia wewn¹trz obuwia podczas badania równe-
go: (30 ± 1) kPa, podczas gdy zgodnie z wcze niej-
sz¹ edycj¹ by³a to warto æ: (10 ± 1) kPa.

Wprowadzono tak¿e ró¿ne metody badania 
odporno ci wk³adek metalowych i niemetalowych 
na przebicie. Metoda badania odporno ci na prze-
bicie z poprzedniej edycji EN ISO 20344 ma obecnie 
zastosowanie wobec wk³adek metalowych oraz 
niemetalowych, które nie s¹ stosowane jako podpo-
deszwa (np. w konstrukcji typu Strobel). W przypad-
ku wk³adek niemetalowych stanowi¹cych jednocze-
nie podpodeszwê wprowadzono zmodyfikowan¹ 

metodê badania odporno ci na przebicie.

Nowelizacja normy EN 15090
W 2012 r. zosta³a równie¿ znowelizowana norma 

okre laj¹ca wymagania odnosz¹ce siê do obuwia 
przeznaczonego dla stra¿aków tj. EN 15090:2012 
[10]. Nowo ci w stosunku do wersji z 2006 r. 
to m.in. wymagania dotycz¹ce odporno ci obuwia 
na po lizg, zmiany w wymaganiach i metodzie 
badania odporno ci na ciep³o promieniowania, 
zmiany wymagañ w zakresie odporno ci na chemi-

kalia oraz w zakresie podeszew o du¿ej rezystancji 
elektrycznej (obecnie zosta³o usuniête wymaganie), 
a co za tym idzie zmian w symbolach stosowanych 
w znakowaniu obuwia stra¿ackiego. Zmieniono 
te¿ sposób weryfikacji typów obuwia stra¿ackiego, 
badania sznurowade³, kryteriów oceny stanu obu-
wia po odpowiednich badaniach termicznych [10].

Nowa norma (EN ISO 20349) 
dot. obuwia dla odlewników i spawaczy

W 2010 r. ukaza³a siê po raz pierwszy norma, 
w której zawarto wymagania dotycz¹ce obuwia 
przeznaczonego dla odlewników i spawaczy (EN 
ISO 20349:2010 [11], pierwsza publikacja w Dzien-
niku Urzêdowym UE [3]: 9.07.2011 r.) Do momentu 
jej wydania obuwie to by³o oceniane zgodnie 
z wymaganiami przyjêtymi w poszczególnych 
jednostkach notyfikowanych UE. Brakowa³o jednak 
jednolitego narzêdzia oceny.

Zgodnie z nowymi wymaganiami obuwie dla 
spawaczy mo¿e byæ obuwiem klasy I lub II, nato-
miast obuwie dla odlewników – tylko klasy I. Wobec 
ka¿dego z wymienionych typów obuwia przyjêto 
w normie zakres obowi¹zkowych wymagañ. I jedno, 
i drugie powinno spe³niaæ odpowiednie podstawo-
we wymagania w odniesieniu do obuwia bezpiecz-
nego oraz dodatkowe wymagania wymienione 
w EN ISO 20349:2010. W ród tych ostatnich znalaz³y 
siê wymagania dotycz¹ce konstrukcji, okre lonych 
w³a ciwo ci ergonomicznych, odporno ci na dzia-
³anie stopionych metali oraz drobnych rozprysków 
stopionego metalu, odporno ci wierzchu na ciep³o 
kontaktowe, zachowania siê wierzchu podczas 
palenia, izolacji spodu od ciep³a, powierzchniowego 
skurczu w przypadku skór oraz odporno ci pode-
szwy na kontakt z gor¹cym pod³o¿em [11].

Nowelizacja norm zharmonizowanych 
a certyfikaty oceny typu WE

Lista europejskich norm zharmonizowanych 
odnosz¹cych siê do konkretnych grup rodków 
ochrony indywidualnej podlega okresowej aktuali-
zacji i zawiera wykaz nowych, opublikowanych lub 
znowelizowanych norm, wraz ze wskazaniem ter-
minu ich pierwszej publikacji w Dz.Urz. UE oraz daty 
ustania domniemania zgodno ci normy zast¹pionej 
z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

W przypadku opublikowania w Dz.Urz. UE 
znowelizowanych norm zharmonizowanych z za-
kresu danej grupy rodków ochrony indywidualnej 
pojawiaj¹ siê czêsto pytania w ród producentów 
i u¿ytkowników rodków ochrony indywidualnej 
dotycz¹ce konsekwencji wprowadzenia nowych 
dokumentów normatywnych w odniesieniu 

Tabela. Wykaz aktualnych i wcze niejszych wydañ europejskich norm zharmonizowanych z zakresu obuwia do u¿ytku 
zawodowego, które uleg³y nowelizacji w latach 2010-2012 [3]
Table. The list of  current and prior edditions of harmonized European standards in the field of footwear for occupational 
use, which were updated in 2010-2012 [3]

Aktualne wydanie normy: EN 15090: 2012 EN ISO 20344: 2011 EN ISO 20345: 2011 EN ISO 20347: 2012
Data pierwszej publikacji 
w Dz.Urz. UE:

20.12.2012 16.02.2012 16.02.2012 20.12.2012

Numer normy zast¹pionej EN 15090:2006 EN ISO 20344: 2004,
EN ISO 20344: 
2004/A1:2007

EN ISO 20345:
2004,
EN ISO 20345:
2004/A1:2007

EN ISO 20347: 2004
EN ISO 20347: 
2004/A1:2007

Data ustania domniemania 
zgodno ci normy zast¹pionej

30.04.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.04.2013

Numery wcze niejszych norm Nie dotyczy EN 344:1992
EN 344-2:1996

EN 345:1992
EN 345-2:1996

EN 347:1992
EN 347-2:1996
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do wyrobów wprowadzanych na rynek, dla których 
wydano certyfikat oceny typu WE z uwzglêdnieniem 
postanowieñ wcze niejszej edycji normy.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej 
[12,13] certyfikaty oceny typu WE wydane bezter-
minowo z uwzglêdnieniem postanowieñ wcze niej-
szych edycji norm zharmonizowanych pozostaj¹ 
wa¿ne. Producenci rodków ochrony indywidualnej 
s¹ jednak zobowi¹zani do ledzenia zmian w norma-
lizacji odnosz¹cej siê do produkowanych wyrobów 
i dostosowywania ich do aktualnego stanu wiedzy. 
Skutkiem mo¿e tu byæ konieczno æ wycofania wy-
danych wcze niej certyfikatów oceny typu WE i za-
st¹pienia ich nowymi, zgodnymi ze znowelizowa-
nymi normami zharmonizowanymi. W niektórych 
przypadkach zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji mog¹ 
nie mieæ wp³ywu na spe³nienie zasadniczych wyma-
gañ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zawartych 
w dyrektywie, w zwi¹zku z czym wydane wcze-
niej certyfikaty nie bêd¹ wymaga³y zast¹pienia.

W ka¿dym przypadku zalecane jest jednak, aby 
producent dokona³ oceny produkowanego wyrobu 
w porozumieniu z jednostk¹ notyfikowan¹, która 
wyda³a dla niego certyfikat oceny typu WE.

Obecnie zdarzaj¹ siê równie¿ sytuacje, gdy 
Komisja Europejska wydaje decyzjê o konieczno ci 
dostosowania produkcji wyrobów do wymagañ 
konkretnej znowelizowanej normy i zast¹pienia 
certyfikatów oceny typu WE wydanych dla tych 
wyrobów na podstawie oceny z wcze niejsz¹ edy-
cj¹ normy zharmonizowanej. Sytuacja taka mia³a 
miejsce w odniesieniu do obuwia bezpiecznego.

20.12.2012 r. zosta³o przyjête oficjalne stanowi-
sko KE [14] w sprawie EN ISO 20345 i tym samym 
obuwia ocenianego na zgodno æ z dyrektyw¹ 
89/686/EWG przy zastosowaniu tej normy. Po-
cz¹tkowo za termin ustania domniemania zgodno ci 
poprzedniej edycji z zasadniczymi wymaganiami dy-
rektywy przyjêto datê 30.06.2012 r. Niemniej jednak, 
na skutek wielu dyskusji na poziomie europejskim, 
Komisja Europejska przed³u¿y³a go do 30.06.2013 r. 
i wyda³a dokument z 20.12.2012 r. [14], zawieraj¹cy 
ustalenia w tej sprawie, jak równie¿ w sprawie obo-
wi¹zywania certyfikatów oceny typu WE wydanych 
w stosunku do obuwia zgodnie z edycj¹ z 2004 r. 
Ustalono w nim, ¿e certyfikaty oceny typu WE wy-
dane w odniesieniu do obuwia bezpiecznego, oce-
nionego zgodnie z EN ISO 20345:2004, pozostaj¹ 
wa¿ne tylko do 30.06.2013 r. i powinny zostaæ zast¹-
pione certyfikatami wydanymi wg znowelizowanej 
EN ISO 20345:2011 po uprzednim dostosowaniu 
wyrobów do wymagañ wspomnianej normy.

Postanowiono równie¿, ¿e od 1.07.2013 r. obu-
wie, w odniesieniu do którego wydano certyfikat 
oceny typu WE na podstawie EN ISO 20345:2004 
[15] mo¿e byæ nadal wprowadzane do obrotu 
jedynie w przypadku zaktualizowania certyfikatu. 
Do decyzji danej jednostki notyfikowanej pozostaje, 
czy obuwie pozostaje wci¹¿ zgodne z odpowiednimi 
wymaganiami bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
zawartymi w dyrektywie 89/686/EWG w wietle 
wymagañ znowelizowanej normy oraz czy dalsza 
jego ocena i badania s¹ w tym zakresie wymagane.

Obuwie bezpieczne, dla którego wydano cer-
tyfikat oceny typu WE zgodnie z wymaganiami EN 
ISO 20345:2004, a wprowadzone do obrotu przed 
1.07.2013 r. (znajduj¹ce siê ju¿ w ³añcuchu dostawy) 
mo¿e byæ sprzedane u¿ytkownikom.

Przyk³ady w¹tpliwo ci producentów 
obuwia zwi¹zane z interpretacj¹ 
decyzji KE w sprawie EN ISO 20345

W ród producentów obuwia pojawi³y siê dalsze 
pytania i w¹tpliwo ci zwi¹zane z decyzj¹ Komisji Eu-
ropejskiej. Jedna z tych w¹tpliwo ci dotyczy obuwia 
ocenionego z zastosowaniem jeszcze wcze niejszej 
edycji EN ISO 20345, tj. EN 345-1. Wyja nijmy zatem, 
¿e decyzja KE zwi¹zana z konieczno ci¹ ponownej 
oceny obuwia z aktualnymi wymaganiami znajduje 
równie¿ zastosowanie do wyrobów ocenionych 
zgodnie z EN 345-1 [16].

Obecnie na rynku rodków ochrony indywidu-
alnej znajduje siê obuwie bezpieczne, które zosta³o 
ocenione na zgodno æ zarówno z aktualnym wy-
daniem normy z 2011 r., jak i obuwie, przy ocenie 
którego zastosowano postanowienia jej wcze-
niejszych edycji. Jednak na skutek przyjêtej decyzji 

Komisji Europejskiej sytuacja na rynku stopniowo 
ulegnie zmianie i pozostanie na nim jedynie obuwie 
spe³niaj¹ce wymagania normy z 2011 r.

Kolejna w¹tpliwo æ, która pojawi³a siê w ród 
producentów obuwia w omawianym obszarze 
dotyczy obuwia znakowanego numerem EN 
ISO 20345:2007. Chodzi o kwestiê, czy opisane 
wcze niej konsekwencje wprowadzenia w 2011 r. 
znowelizowanej EN ISO 20345 dotycz¹ równie¿ 
obuwia, w znakowaniu którego podany jest zapis: 
EN ISO 20345:2007.

Wyja nijmy zatem, ¿e zapis dotycz¹cy EN ISO 
20345:2007 by³ dopuszczony tylko do stosowania 
w znakowaniu obuwia spe³niaj¹cego wymagania 
EN ISO 20345:2004 i EN ISO 20345:2004/A1:2007 
[17]. Zmiana z 2007 r. wprowadzi³a obowi¹zek 
oceny odporno ci obuwia na po lizg. Jednostki 
notyfikowane UE w zakresie obuwia (grupa VG-10) 
przyjê³y w 2008 r. ustalenie [18], ¿e od momentu 
ukazania siê EN ISO 20345:2004/A1:2007 produ-
cent powinien umieszczaæ w znakowaniu obuwia 
nastêpuj¹cy zapis: EN ISO 20345:2007 lub EN 
ISO 20345:2004+A1:2007. Przed ukazaniem siê 
wspomnianej zmiany, obuwie by³o znakowane nu-
merem EN ISO 20345:2004 (ewentualnie w Polsce: 
PN-EN ISO 20345:2007). W zwi¹zku z tym obuwie 
oznakowane numerem EN ISO 20345:2007 równie¿ 
podlega decyzji KE z 20.12.2012 r.

Podsumowanie
W zwi¹zku z Decyzj¹ Komisji Europejskiej z dnia 

20.12.2012 r. wszystkie wzory obuwia bezpiecznego 
ocenione na zgodno æ z wcze niejszymi wydania-
mi EN ISO 20345 powinny zostaæ dostosowane 
do aktualnych wymagañ z 2011 r. W zale¿no ci 
od konstrukcji obuwia, zastosowanych do jego 
produkcji materia³ów oraz w³a ciwo ci ochronnych, 
którymi siê ono charakteryzuje, zakres koniecznych 
do wprowadzenia zmian w celu dostosowania 
do nowych wymagañ mo¿e byæ ró¿ny.

Producent, który chce nadal wprowadzaæ do ob-
rotu produkowane przez siebie obuwie bezpieczne 
powinien poddaæ swoje wyroby ponownej ocenie 
typu WE w odpowiedniej jednostce notyfikowa-
nej w celu uzyskania certyfikatu oceny typu WE 
z uwzglêdnieniem aktualnego wydania normy EN 
ISO 20345 [4].

W tym miejscu nale¿y te¿ dodaæ, ¿e w Europejskim 
Komitecie Normalizacyjnym CEN trwaj¹ prace nad no-

welizacj¹ kolejnej z podstawowych norm dotycz¹cych 
obuwia do u¿ytku zawodowego tj. EN ISO 20346:2004 
[19], która odnosi siê do obuwia ochronnego.

Obecnie trwaj¹ równie¿ prace nad nowelizacj¹ 
dyrektywy 89/686/EWG. Jedn¹ z istotnych zmian 
wprowadzonych w jej nowej wersji bêdzie termi-
nowo æ certyfikatów oceny typu WE, które bêd¹ 
wydawane na okres maksimum 5 lat, a potem bê-
dzie przeprowadzana tzw. re-certyfikacja rodków 
ochrony indywidualnej. W zwi¹zku z czym problem 
dostosowywania wyrobów do wymagañ znowe-
lizowanych norm zharmonizowanych powinien 
zostaæ w ten sposób rozwi¹zany.
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