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– na przyk³adzie rêkawic i obuwia
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Classifying personal protective equipment on the basis of Directive 89/686/EEC – protective gloves 
and footwear
Before personal protective equipment (PPE) is placed on the EU market it must undergo a relevant procedure 

EEC. The procedure depends on the category of PPE, to which the product has been classified. The product's 
intended use and its protective properties declared by the manufacturer are the starting point in classifying PPE. 

with guidelines for classifying different types of PPE, which facilitate the process for manufacturers. This paper 
describes the principles of classification using protective gloves and footwear as an example. It also indicates 
sources of information on classification and presents examples of gloves and footwear in three categories.

Wstêp

-
-

dualnej do odpowiedniej kategorii oznacza dla 
producenta wyrobu konkretne konsekwencje. 

-

-
czymi wymaganiami bezpieczeñstwa i zdrowia 

Dlatego tak istotne jest prawid³owe zaklasy-

do jednej z trzech kategorii i zastosowanie 
odpowiedniej procedury postêpowania przed 

-

Celem artyku³u jest przybli¿enie zagadnieñ 
-

rêkawic ochronnych i obuwia.

Podstawowe informacje 

-

-

Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r.) 

ich wprowadzeniem do obrotu na rynek unijny 

-
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-

producenta wyrobu.

(tzw. kategoria I1), producent lub jego upo-
wa¿niony przedstawiciel, przed wprowadze-

-

bardzo powa¿nymi zagro¿eniami dla zdrowia 
i/lub ¿ycia (kategoria III) oraz pozosta³ych 

II), producent lub jego upowa¿niony przedsta-
wiciel, przed rozpoczêciem seryjnej produkcji 

wyrobu do oceny typu WE w wybranej przez 
siebie, uprawnionej do tego celu jednostce 
notyfikowanej UE. Dodatkowo, w przypadku 

do kategorii III, prowadzona jest kontrola 

-

W celu ujednolicenia sposobu realizacji pro-

-

-
ganizacjami, zaanga¿owanymi w proces oceny 

Przyk³adem tych dzia³añ jest m.in. koordynacja 
prac jednostek notyfikowanych, zaanga¿owa-

-

, 

organy KE (Komitet Horyzontalny Jednostek 
Notyfikowanych – Horizontal Committee oraz 

Group). Komitet Horyzontalny opracowuje 

Recom-
).

1

Gdzie szukaæ informacji na temat 

indywidualnej?
Podstawowe informacje na temat kategory-

jak pokazuje praktyka, w wielu przypadkach 
producentom trudno jest na tej podstawie 

-

od momentu wdro¿enia dyrektywy opracowano 

wprost w definicjach podanych w tym doku-

wyrobu do konkretnej kategorii.

-
dzeniu, nie jest stosowany termin „kategoria” 

-

-

zastosowanie do minimalnych zagro¿eñ, 

czasie zidentyfikowane
-

nych do ochrony przed zagro¿eniami ¿ycia 

powa¿ne i nieodwracalne uszkodzenia cia³a lub 

W powszechnej praktyce przyjê³y siê jednak 

stosowane przez wszystkie podmioty i in-

-
ny indywidualnej (o prostej konstrukcji), 

do kategorii II, nazywanej te¿ niekiedy „kate-

-

EWG2 -

2 Dostêp: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
mechanical/files/ppe/ppe_guidelines_en.pdf

dostêpne na stronach internetowych Komisji 
Europejskiej3
na spotkaniach grup pionowych jednostek no-

Horyzontalnego UE.
-

kwalifikowania produkowanego przez siebie 
-

gorii na podstawie ustalonego przeznaczenia 
-

przyk³ad takiej kwalifikacji w odniesieniu do rê-
kawic i obuwia ochronnego.

Przyk³ady rêkawic i obuwia 
kwalifikowanych do kategorii I

Zgodnie z zapisami w dyrektywie/rozpo-
-

przeznaczone do ochrony przed:

o skutkach powierzchniowych (tzw. rêkawice 

rêkawice bokserskie treningowe (ang. 
)

-
niu i ³atwo odwracalnych skutkach dzia³ania 
(tzw. rêkawice gospodarcze do zmywania 
naczyñ, czyszczenia itp. stosowane do u¿ytku 
zawodowego)

-

-

-
cymi wp³ywu na istotne dla ¿ycia obszary cia³a 

-
nych uszkodzeñ cia³a.

Mimo ¿e rêkawice bokserskie treningowe 

kategorii I, zgodnie z ustaleniami przyjêtymi 
w Komisji Europejskiej, to rêkawice bokserskie 
przeznaczone do walk (ang. ) 

swoje uzasadnianie w przeznaczeniu i funkcji wy-

-

3 Dostêp:  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/me-
chanical/files/ppe/ppe_horizontal_rfu_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/
files/ppe/ppe-vertical-rfu-5_en.pdf
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wodnika z workiem bokserskim treningowym. 
-

przed urazami ju¿ nie ich u¿ytkownika, tylko jego 

-
wane i wykonane w celu zapewnienia kom-

z wytycznymi przewodnika KE rêkawice dla 
-

znaczone tylko do ochrony przed czynnikami 

wykorzystywane do u¿ytku zawodowego, 
-

II, co opisano dalej.
Przyk³adem obuwia zaliczanego do kate-

-

przeznaczone jedynie do ochrony przed s³a-

wp³ywu na istotne dla ¿ycia obszary cia³a 
-

calnych uszkodzeñ.
-

i ekstremalnych) do u¿ytku zawodowego. 
Obuwie przeznaczone do ochrony przed tymi 
czynnikami, ale wykorzystywane prywatnie, 

-
-

cjê energii podczas chodzenia, biegania itp. lub 

wytycznych zawartych w przewodniku, wspo-
mniane elementy zastosowane w konstrukcji 

(np. obuwie wyposa¿one w kolce – do gry 

Przyk³ady rêkawic i obuwia  
nale¿¹cych do kategorii II

-

-

mechanicznymi, w tym uk³uciami i przeciê-
ciami no¿ami rêcznymi, przeciêciami no¿ami 
z napêdem

-

oraz zapewnianego poziomu ochrony wyra¿o-

• rêkawice ochronne stosowane przy gril-

-
-

znaczone do stosowania w strefach zagro¿enia 

-

wed³ug normy zharmonizowanej EN ISO 

• obuwie odporne chemicznie (zgodnie z de-
-

• sprzêt i/lub dodatkowe wyposa¿enie, 

-

-
-
-

do u¿ytku zawodowego. Zdarza siê, ¿e produ-

ISO 20347 w odniesieniu do produkowanego 

I lub nawet jako obuwie robocze. W obydwu 

Du¿o kontrowersji wzbudza kategoryzacja 
rêkawic przeznaczonych do ochrony przed 

-

– do III. Podczas dyskusji na spotkaniach jed-
nostek notyfikowanych UE z zakresu odzie¿y 
ochronnej i rêkawic (grupa pionowa VG-5) 

-

-
nych deklarowanych przez producenta oraz 

-
towej Komisji Europejskiej2 i zosta³y szerzej 

-

dotyczy kategoryzacji rêkawic przeznaczonych 
-

cie z przedmiotami i powierzchniami o tempe-

Innym kontrowersyjnym przyk³adem 

rêkawice medyczne, przeznaczone nie tylko 
do ochrony pacjenta przed zagro¿eniami 

do ochrony u¿ytkownika rêkawic przed zagro-
¿eniami (np. biologicznymi, mechanicznymi) 
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bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zawarte 

medyczne stosowane jedynie w celu ochrony 

¿adnych funkcji ochronnych wobec u¿yt-

do ochrony u¿ytkownika przed zagro¿e-
niami biologicznymi i chemikaliami lub tylko 

-

tylko przed czynnikami biologicznymi, zalicza 

kategorii II.

Przyk³ady rêkawic i obuwia  
nale¿¹cych do kategorii III

-

• rêkawice i obuwie elektroizolacyjne

-

-

oraz zapewnianego poziomu ochrony wyra¿o-

• rêkawice medyczne przeznaczone 
do ochrony u¿ytkownika przed zagro¿eniami 
chemicznymi (oraz ewentualnie innymi jak: 
czynniki biologiczne czy mechaniczne)

-

-
ra przysparza producentom i u¿ytkownikom 

-

sytuacjach do kategorii II, a w innych do III, 
Recommendation 

grupy pionowej VG-5 w maju 2013 r. przed-

rekomenduje siê klasyfikowanie do kategorii III 

-

na stronie internetowej KE, co prawdopodob-
Recom-

 (najnowsza wersja on-line 

przed chemikaliami Komisja Europejska podjê³a 
decyzjê o wycofaniu  

-
waniu tej grupy rêkawic zawsze do kategorii 

do kategorii I), o tyle w przypadku obuwia 
-
-

kaliami zaliczane do kategorii II lub III. Kwestie 
te by³y dyskutowane podczas spotkania jedno-

W wyniku dyskusji przyjêto rekomendacjê, 

z rozpylonym czynnikiem chemicznym) by³o 

kategorii II. Natomiast obuwie o zwiêkszonej 

-

zapisy z tych uzgodnieñ.

Podsumowanie

-

-
-

jest przeznaczenie i funkcja danego wyrobu 

-
-

wyrobu do odpowiedniej kategorii, co reali-

w dokumentach 
-

zgodnie z deklarowanym przez producenta 

-

– w zakres innej. W takich przypadkach nale¿y 

miejsce, to stosowanie rêkawic czy obuwia 
-
-

-

-
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