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Nowe wymagania  
wobec odzie¿y ostrzegawczej 
wprowadzone norm¹ PN-EN ISO 20471:2013
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Odzie¿ ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszêdzie tam, gdzie istnieje ryzyko, ¿e 

zmniejsza ryzyko wypadku.
-

gania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej z ni¹ normy przedstawiaj¹cej wymagania 
wobec tego typu odzie¿y. W artykule przedstawiono najwa¿niejsze zmiany, które zosta³y 
wprowadzone w nowej normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013, zastêpuj¹cej PN-EN 
471:2003+A1:2007. Dotycz¹ one g³ównie konstrukcji odzie¿y, wymagañ wobec materia³ów 
fluorescencyjnych, materia³ów odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji u¿ytkowania 
oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej.

 
EN 20471:2013 
High visibility clothing is common when a worker is at risk of being hit by moving vehicles, machines or 
other objects. Even though this clothing does not provide full safety, the level of visibility is optimized 
and the risk of an accident is significantly reduced. Since high visibility clothing is a type of personal 
protective equipment, it should comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the har-
monised standard on the requirements for this type of clothing. This article presents the main changes 
introduced  in the new harmonised standard  PN-EN ISO 20471:2013, which replaces standard PN-EN 
471:2003+A1:2007. The differences mostly consist in the construction of clothing, requirements for 
fluorescent materials and high visibility materials, marking, information supplied by the manufacturer 
and the selection of protective clothing.

Wstêp
Ka¿dego roku wielu pracowników ulega wy-

pojazdów lub maszyn, poruszaj¹cych po terenie 
zak³adu pracy. Jedn¹ z przyczyn tych wypadków 

-
ziom bezpieczeñstwa osób, które s¹ nara¿one na ry-
zyko uderzenia przez ruchome pojazdy i przedmioty 

zdrowia lub nawet ¿ycia. Takie zasygnalizowanie 

Odzie¿ ostrzegawcza jest powszechnie stosowa-
na przez pracuj¹cych przy budowie dróg, autostrad, 
na torowiskach kolejowych, lotniskach, nabrze-
¿ach, w dokach itp., a wiêc wszêdzie tam, gdzie 

przez ruchome maszyny lub inne obiekty. Ryzyko 
potr¹cenia przez przeje¿d¿aj¹ce pojazdy ponosz¹ 
równie¿ kierowcy, na przyk³ad, gdy na skutek awarii 
w³asnego pojazdu s¹ zmuszeni do naprawiania 
pojazdu na drodze, a poza tym podczas za³adunku 
i roz³adunku pojazdów. Odzie¿ ostrzegawcza lub 
z elementami odblaskowymi jest równie¿ wykorzy-
stywana przez zespo³y ratownictwa medycznego, 
chemicznego i stra¿y po¿arnej. Nale¿y jednak pod-

chocia¿ odzie¿ nie gwarantuje pe³nego bezpieczeñ-

zmniejsza ryzyko wypadku.
-

jej u¿ytkownika, zarówno w ci¹gu dnia, jak 
-

fluorescencyjnych, o barwie czerwonej, poma-
rañczowo-czerwonej lub ¿ó³tej, który zapewnia 
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stanowi¹ kamizelki i ubrania (skompletowane bluza 
i spodnie), a tak¿e kurtki, kombinezony i narzutki.

-
gania dyrektywy 89/686/EWG i zharmonizowanej 
z ni¹ normy przedstawiaj¹cej wymagania wobec 
tego typu odzie¿y.

W artykule przedstawiono najwa¿niejsze 
zmiany, które zosta³y wprowadzone w nowej 
normie zharmonizowanej PN-EN ISO 20471:2013 
[4], zastêpuj¹cej PN-EN 471:2003+A1:2007 [5]. 
Dotycz¹ one g³ównie konstrukcji odzie¿y, wymagañ 
wobec materia³ów fluorescencyjnych, materia³ów 
odblaskowych, sposobu znakowania i instrukcji 
u¿ytkowania oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej.

dla producentów odzie¿y ostrzegawczej na etapie 
jej projektowania. Natomiast u¿ytkownicy odzie¿y 

za³¹cznikiem informacyjnym (A) normy, wpro-
wadzaj¹cym przyk³ad trójstopniowego podzia³u 

-
boru odzie¿y ostrzegawczej dla uczestników ruchu 
drogowego.

Konstrukcja odzie¿y ostrzegawczej
W PN-EN ISO 20471:2013 po³o¿ono du¿y nacisk 

na wymagania zwi¹zane z konstrukcj¹ odzie¿y – 
to jest sposób rozmieszczenia materia³u odblasko-

tak, aby wyró¿nia³a ona u¿ytkownika z otaczaj¹cego 
-

nych oraz w ruchu.
Wyodrêbniono 5 grup odzie¿y ostrzegawczej:
– okrywaj¹cej tu³ów: kamizelki i narzutki ostrze-

gawcze (rys. 1.)
– okrywaj¹cej tu³ów i ramiona: bluzy, kurtki, 

koszule – z d³ugimi rêkawami oraz, niewyodrêb-

okrywaj¹ce tu³ów i ramiona z krótkimi rêkawami, 
np. koszulki typu T-shirt, koszule (rys. 2.)

– okrywaj¹cej nogi: spodnie do pasa i tzw. 
spodnie ogrodniczki (rys. 3.)

– okrywaj¹cej nogi i tu³ów: kombinezony bez 
rêkawów (rys. 4.)

– okrywaj¹cej tors, rêce i nogi: kombinezony 
(rys. 5.).

Taki sposób podzia³u odzie¿y ostrzegawczej 
umo¿liwia proste i jednoznaczne przyporz¹dko-

grupy. U³atwia to identyfikacjê wymagañ sposobu 
rozmieszczenia, zarówno materia³u t³a, jak i mate-

odzie¿y (rêkawach, nogawkach, obszarze tu³owia).
W nowo przyjêtym podziale wprowadzono dwie 

zasadnicze zmiany:
– uwzglêdniono wyroby odzie¿owe z krótkimi 

rêkawami
– usuniêto z zakresu normy uprzê¿e ostrze-

gawcze.

Rozmieszczenie materia³u t³a 

powierzchni i miejsca usytuowania materia³ów t³a 
i materia³ów odblaskowych na poszczególnych 

na tu³owiu, rêkawach i nogawkach), zosta³y zuni-
fikowane niezale¿nie od rodzaju wyrobu. Wynikaj¹ 
z tego nastêpuj¹ce konkluzje:

-

na powierzchni materia³u t³a powinien siê znajdo-

-
go opasuj¹ce tu³ów na ca³ym obwodzie

-
wego opasuj¹ce tu³ów na ca³ym obwodzie i dwie 

równolegle lub prostopadle)
-

usytuowane równolegle lub prostopadle).
Pojedyncze przerwy w materia³ach odbla-

skowych, powstaj¹ce wskutek krzy¿owania siê 
z pionowo poprowadzonymi szwami, zapiêciami, 
listewkami lub plisami przykrywaj¹cymi zapiêcia, lub 

-

100 mm.

-

– zarówno na d³ugich, jak i na krótkich rêkawach. 
W ka¿dym przypadku na d³ugich rêkawach odzie¿y 

Rys. 1. Odzie¿ ostrzegawcza przykrywaj¹ca tu³ów 
– przyk³ady kamizelek ostrzegawczych

sample warning vests

Rys. 3. Odzie¿ okrywaj¹ca nogi – tzw. spodnie ogrodniczki

Rys. 4. Odzie¿ okrywaj¹ca nogi i tu³ów – np. kombinezony 
bez rêkawów 

Rys.  5. Odzie¿ okrywaj¹ca tors, rêce i nogi – kombinezony

Rys. 2. Odzie¿ okrywaj¹ca tu³ów i ramiona, m.in. wyroby odzie¿owe z krótkimi rêkawami, np. koszulki typu T-shirt 
Fig. 2. Garments covering torso and arms, e.g., garments with short sleeves (T-shirt)
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równoleg³e poziome pasy materia³u odblaskowego. 
Je¿eli obserwacja odzie¿y podczas wykonywania 
przez u¿ytkownika ró¿nych ruchów ramionami wy-
ka¿e, ¿e d³ugie rêkawy przes³aniaj¹ na boku tu³owia 

dwa pasy materia³u odblaskowego. Na krótkich 
rêkawach koszulek dopuszcza siê umieszczenie 
jednego pasa materia³u odblaskowego. Pojedyncze 
przerwy w materia³ach odblaskowym na rêkawach 

-

-
czone co najmniej dwa poziome, równoleg³e pasy 
materia³u odblaskowego. Analogicznie do rêkawów, 
pojedyncze przerwy w materia³ach odblaskowym 

We wszystkich wymienionych rozwi¹zaniach 
konstrukcyjnych odzie¿y ostrzegawczej obowi¹zuj¹ 

50 mm, podobnie jak dystans miêdzy s¹siaduj¹-

-
cej tu³ów (w kamizelkach, narzutkach, kurtkach, 
p³aszczach, koszulkach) oraz od dolnych brzegów 

mniej ni¿ 50 mm (rys. 1.-5.). Poziomo umieszczone 
-

lone od tego kierunku o k¹t do ± 20° w dowoln¹ 
stronê, symetrycznie lub niesymetrycznie na wyro-

na rys. 6.
Norma PN-EN ISO 20471:2013 wprowadza 

równie¿ nowe zagadnienia i wymagania w zakresie 
projektowania odzie¿y ostrzegawczej. Jak ju¿ wspo-

wyrobów z krótkimi rêkawami, usuniêto z zakresu 
normy uprzê¿e ostrzegawcze i zniesiono wymóg 
zastosowania w konstrukcji spodni typu „ogrod-

niczki” poziomego pasa materia³u odblaskowego 

Norma wprowadza za to wymaganie, aby, nie-
zale¿nie od wyrobu, materia³ t³a opasuj¹cy tu³ów, 

50 mm (mierzon¹ w kierunku pionowym). Do tego 

przykrywa materia³ odblaskowy. Doprecyzowano 
równie¿ pojêcie tu³owia.

W przypadku, gdy rêkaw ogranicza widok jednej 

-

sposób, aby by³ widzialny z ka¿dej strony, poniewa¿ 

odzie¿y bêdzie obserwowany jako uczestnik ruchu.
Wed³ug nowych wymagañ klasa odzie¿y 

powierzchni materia³ów – t³a i odblaskowych 
(tabela 1.) w obrêbie pojedynczego wyrobu odzie-
¿owego (np. kurtki lub spodni) lub na wyrobach 
tworz¹cych komplet (np. ubrania sk³adaj¹cego 
siê z bluzy i spodni z zaleceniem noszenia ³¹cznie). 
W takim przypadku komplet dobranych pojedyn-

w instrukcji u¿ytkowania.
W normie sprecyzowano nowy, bardzo wa¿ny 

warunek, dotycz¹cy konstrukcji odzie¿y ostrze-
gawczej klasy 3., a wiêc zapewniaj¹cej najwy¿szy 
poziom ochrony (zgodnie z kwalifikacj¹ wg tabe-

okrywaj¹ca tu³ów (wokó³ ca³ego obwodu) i d³ugie 

-

Pomiary powierzchni materia³ów zapewniaj¹-
-

czej, na podstawie których przyporz¹dkowuje siê 

na p³asko roz³o¿onych wyrobach w najmniejszym 
zaprojektowanym rozmiarze.

Wymagania wobec materia³ów 

ostrzegawczej

W PN-EN ISO 20471:2013 wprowadzono nowe 
-

ria³ów t³a i niefluorescencyjnych z tkanin i dzianin. 
W stosunku do PN-EN 471+A1:2008 zmniejszone 
zosta³y minimalne wymaganie w odniesieniu 
do si³y zrywaj¹cej tkaniny (badana wg EN ISO 
13934-1:2013, [6]) i uniezale¿niono je od masy 
powierzchniowej materia³u. Zgodnie z now¹ norm¹ 

100 N (w PN-EN 471+A1:2008  400 N).
Zmienione zosta³y równie¿ wymagania wytrzy-

na wypychanie dzianiny (badana wg EN 13938-
1:2004 [7] lub EN 13938-2:2004 [8]) powinna 

o powierzchni 50 cm2 lub 200 kPa – w odniesieniu 
do próbek o powierzchni 73 cm2.

W nowej normie ustalono tylko jedn¹ klasê 
materia³u odblaskowego, odpowiadaj¹c¹ 2. klasie 
wg PN-EN 471+A1:2008. Obecnie wymagania 
fotometryczne dotycz¹ce materia³u odblaskowego 
i materia³u w wykonaniu po³¹czonym po ekspozycji 

w oparciu o dane tabelaryczne, przedstawiaj¹ce 

wspó³czynnika odblasku w cd/(lx · m2) w odnie-
sieniu do materia³u w wykonaniu wyodrêbnionym, 
co przedstawiono w tabeli 2.

W PN-EN ISO 20471:2013 znalaz³y siê równie¿ 

materia³ów stosowanych do wytwarzania odzie¿y 
ostrzegawczej (za wyj¹tkiem narzutek i kamizelek), 
tj. oporu pary wodnej i oporu cieplnego.

Zgodnie z nimi materia³y w postaci laminatów, 
powleczonych tkanin lub dzianin, wykorzysty-
wane w konstrukcjach odzie¿y ostrzegawczej 

Materia³ (wymiary w m2)

Materia³ t³a 0,80 0,50 0,14
Materia³ odblaskowy 0,20 0,13 0,10
Materia³ w wykonaniu po³¹czonym – – 0,20

2)
2)

1 2 = 0)
5° 20° 30° 40°

12’ 330 290 180 65
20’ 250 200 170 60
1° 25 15 12 10

1°30’ 10 7 5 4

 20o

odblaskowego na rêkawach, torsie i spodniach ubrania ostrzegawczego
 20o
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 0,15 [10].

Ergonomia
Coraz wiêksze znaczenie przywi¹zuje siê do er-

ten jest mocno zasygnalizowany w odniesieniu 
do odzie¿y ochronnej w PN-EN ISO 13688:2013 
Odzie¿ ochronna. Wymagania ogólne i znajduje 
równie¿ odniesienie w wymaganiach dotycz¹cych 
odzie¿y ostrzegawczej [11].

Badania eksploatacyjne sprawdzaj¹ce ergo-
-

niem takich cech, jak komfort, brak szkodliwego 
-

i ich regulacji w przypadku odzie¿y ostrzegawczej, 

-
widualnej lub wyposa¿eniem noszonym w czasie 

powierzchni materia³ów zapewniaj¹cych podwy¿-

Odzie¿ w czasie eksploatacji nie powinna 
-

pracownik intuicyjnie sam bêdzie j¹ zdejmowa³ lub 
-

niczej funkcji ochronnej. W skrajnym przypadku, 
gdy np. odzie¿ ostrzegawcza ma za zadanie jed-

z materia³u praktycznie nieprzepuszczaj¹cego pary 
wodnej (jak ma to miejsce w klasie 1.), zaleca siê 

organizmu.

Dobór odzie¿y ostrzegawczej
Dobór odzie¿y ochronnej, podobnie jak do-

bardziej ocena ryzyka na stanowisku pracy bazuje 
na odczuciach subiektywnych lub niemierzalnych 

jest nastêpstwem m.in. zastosowania materia³ów 

cech cz³owieka i jego kondycji psychofizycznej 

np. czas reakcji kierowcy pojazdu na pojawienie siê 
na drodze uczestnika ruchu drogowego, ubranego 
w odzie¿ ostrzegawcz¹. Ten czas, jak wiadomo, za-

kierowcy itd. (odczucia subiektywne). Z kolei skutki 
kolizji pojazdu z przeszkod¹ s¹ w znacznym stopniu 

kontrastuj¹ce t³o otoczenia, natê¿enie ruchu. Nale¿y 

w PN-EN ISO 20471:2013 nowy za³¹cznik informa-

Tabela 3. Klasyfikacja oporu pary wodnej

Opór pary wodnej Ret 1 2 3
Ret powy¿ej 40 20 < Ret  40 Ret  20

Tabela 4.  Zalecany maksymalny czas ci¹g³ego noszenia kompletnego ubioru sk³adaj¹cego siê z kurtki i spodni z materia³u 
klasy 1 bez podszewki izoluj¹cej cieplnie

[C 0] [min]
25 60
20 75
15 100
10 240
5 bez limitu czasu noszenia

Tabela 5. Klasyfikacja ryzyka dla uczestników ruchu drogowego

Poziom ryzyka

i typ uczestnika ruchu 
drogowego jako czynniki 

ryzyka Charakterystyka produktu

pojazdu 

Typ 
uczestnika

ruchu 
drogowego

Du¿e ryzyko
Klasa 3. odzie¿y

> 60 km/h pasywny

– okrywaj¹cy tu³ów
– barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szo-

20471:2013)

Du¿e ryzyko
Klasa 2. odzie¿y

 60 km/h pasywny

Du¿e ryzyko
Klasa 1. odzie¿y
Odzie¿ klasy 1. 

-
wana w po³¹czeniu 
z odzie¿¹ klasy 2. 
lub 3.

 30 km/h pasywny

– okrywaj¹cy tu³ów
– barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szo-

20471:2013)
 60 km/h aktywny

(niekoniecznie opasanie torsu)
– barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szon¹ 

EN -ISO 20471)
– szersza gama barw materia³ów i bogatsze wzor-

nictwo
 15 km/h pasywny

(niekoniecznie opasanie torsu)
– barwa materia³u t³a, zapewniaj¹ca podwy¿szon¹ 

EN ISO 20471)
– szersza gama barw materia³ów i bogatsze wzor-

nictwo
– brak elementów odblaskowych

 60 km/h aktywny

Ma³e ryzyko

No
rm

aln
a – jasne kolory

– wstawki, lamówki z materia³u odblaskowego

[9]. Wyró¿niono trzy klasy materia³ów wymienione 
w tabeli 3.

W stosunku do odzie¿y z materia³u klasy 1. 
wystêpuje ograniczony czas noszenia. Zalecany 
maksymalny czas ci¹g³ego noszenia w odniesieniu 
do kompletnego ubioru, sk³adaj¹cego siê z kurtki 

i spodni bez podszewki izoluj¹cej cieplnie przed-
stawiono w tabeli 4.

Wobec wyrobów odzie¿owych innych ni¿ 

lub wielu warstw materia³ów przepuszczaj¹cych 

 5 m2Pa/W. Je¿eli jest jednak wy¿szy, nale¿y 
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cyjny (A), wprowadzaj¹cy przyk³ad trójstopniowego 

i dobór odzie¿y ostrzegawczej dla uczestnika ruchu 
drogowego (tabela 5.). Specjalnie do tego celu 
w normie zdefiniowano nowe pojêcia, takie jak:

– aktywny uczestnik ruchu drogowego – osoba 
znajduj¹ca siê na drodze, uczestnicz¹ca w ruchu 
drogowym, np. rowerzysta, pieszy poruszaj¹cy siê 
na drodze

– pasywny uczestnika ruchu drogowego – bierny 
u¿ytkownik drogi, osoba niebior¹ca udzia³u w ruchu 
drogowym, przebywaj¹ca na drodze w innym celu 
ni¿ przemieszczanie siê z ruchem drogowym, np. ro-
botnik drogowy lub osoba przebywaj¹ca na drodze 
z powodu nag³ego wypadku

– droga – teren, przeznaczony do ruchu po-

kolejowy i parking.
Wymagania dotycz¹ce informacji dostarczonych 

przez producenta odzie¿y ostrzegawczej powinny 

ISO 13688:2013, która przedstawia wymagania 
ogólne wobec odzie¿y ochronnej. W przypadku 
odzie¿y ostrzegawczej wa¿nym aspektem jest po-
danie maksymalnej liczby cykli konserwacyjnych, 
po których nie wystêpuj¹ zmiany barwy materia³ów 

-
wierzchniowej wspó³czynnika odblasku materia³ów 
odblaskowych.

W informacji dostarczonej przez producenta 

-
wie spe³nienia wymagañ w zakresie minimalnych 
powierzchni materia³ów: t³a i odblaskowych na po-
jedynczym wyrobie odzie¿owym (np. na kurtce 
lub spodniach) lub wyrobach skompletowanych 
(np. kurtce i spodniach). W takim przypadku 
komplet dobranych pojedynczych wyrobów odzie-

i zaznaczony w oznakowaniu z podaniem osobno 
klas pojedynczych wyrobów odzie¿owych i klasy 
kompletu tych wyrobów. U¿ytkownik odzie¿y 

Znakowanie odzie¿y ostrzegawczej
Zmiany w oznakowaniu s¹ konsekwencj¹ zmia-

ny wymagañ dotycz¹cych materia³u odblaskowego. 
W PN-EN 471+A1:2008 obowi¹zywa³o oznaczenie 
piktogramem obrazuj¹cym kamizelkê ostrzegawcz¹ 
z podaniem z prawej strony symbolu klas (rys. 7.):

• X – klasa odzie¿y, zgodnie z jedn¹ z trzech 

t³a i materia³u odblaskowego (tabela 1.)
• Y – klasa materia³u odblaskowego.
W zwi¹zku z wprowadzeniem zmiany w nowej 

normie dotycz¹cej wymagania w zakresie mini-

odblasku materia³u odblaskowego i materia³u 
w wykonaniu po³¹czonym (barwny – odblaskowy) 
dopuszczone do stosowania s¹ tylko materia³y klasy 
2. wg PN-EN 471+A1:2008. Dlatego z prawej strony 

PN-EN 340:2006 przez PN-EN ISO 13688:2013 
zmianie uleg³ piktogram „Odzie¿ ostrzegawcza”, 
zgodnie z tabel¹ E2 tej normy. Nie wystêpuje on 
ju¿ w kwadratowej ramce, a na szkicu kamizelki 
wprowadzono dodatkowe dwa symetryczne psy 
pionowe.

Je¿eli w instrukcji u¿ytkowania (informacji 
producenta) podano szczególne wymagania, 
dotycz¹ce znakowania maksymalnej, zalecanej 
liczby procesów konserwacyjnych, np. z uwagi 

„max”, tu¿ obok oznaczenia sposobu konserwacji, 
np. max 25 x (rys. 9.). W przypadku, gdy w odzie¿y 
ostrzegawczej zastosowany jest materia³ inny ni¿ 
fluorescencyjny i odblaskowy, liczba procesów 

siê do materia³ów t³a i materia³ów odblaskowych.

Podsumowanie
W ostatnim czasie nast¹pi³y liczne zmiany 

w normalizacji w zakresie odzie¿y ochronnej, cze-
go przyk³adem jest wprowadzenie nowych norm 
zharmonizowanych z dyrektyw¹ 89/686/EWG 
[11], dotycz¹cych odzie¿y ostrzegawczej i wyma-
gañ ogólnych wobec odzie¿y ochronnej jest tego 
przyk³adem.

Zmiany ujête w aktualnie wprowadzonej normie 
PN-EN ISO 20471:2013, obejmuj¹ g³ównie aspekty 
konstrukcji, wymagania wobec materia³ów t³a 
i odblaskowych oraz doboru odzie¿y ostrzegawczej 
pozwol¹ przede wszystkim jej producentom projek-

stopniu bêd¹ zaspokaja³y potrzebê bezpieczeñstwa 
w pracy. Do tego celu wykorzystywane bêd¹ nowe 
materia³y i technologie.

Nowe informacje w zakresie szacowania ryzyka 
wynikaj¹cego z pasywnego lub aktywnego uczest-
niczenia w ruchu drogowym w czasie wykonywania 
ró¿nego rodzaju prac niew¹tpliwie bêd¹ bardzo 
przydatne przy doborze odzie¿y ostrzegawczej 
przez jej u¿ytkowników. Ci¹g³y wzrost ruchu po-
jazdów, maszyn, urz¹dzeñ zarówno w miastach, 
jak i poza nimi, w obiektach przemys³owych, 
na lotniskach, dworcach jest ju¿ nie tylko uci¹¿liwy, 
ale powoduje równie¿ kolejne zagro¿enia. W zapo-
bieganiu ich skutkom odzie¿ ostrzegawcza odgrywa 
szczególn¹ rolê.

Nowelizacja lub wprowadzenie nowej normy 
ma równie¿ praktyczne znaczenie w aspekcie cer-

wprowadzonych ju¿ na rynek, zgodnie z wymaga-

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej 
w tym zakresie certyfikaty oceny typu WE, wy-
dane bezterminowo zgodnie z postanowieniami 

pozostaj¹ wa¿ne [13]. Dotyczy to równie¿ odzie¿y 
ostrzegawczej i zagadnieñ omawianych w tym 
artykule. Zmiany, wynikaj¹ce z wprowadzenia 
PN-EN ISO 20471:2013 (jak równie¿ PN-EN ISO 
13688:2013) nie maj¹ wp³ywu na spe³nienie tzw. 
zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia, zawartych w dyrektywie 89/686/EWG.

-
ków ochrony indywidualnej s¹ zobowi¹zani 

do produkowanych wyrobów, dostosowywania 
ich do aktualnego stanu wiedzy i wprowadzania 
na rynek wyrobów zgodnych z wymaganiami szcze-
gó³owymi, zawartymi w najnowszych dokumentach 
normatywnych.
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Rys. 7. Piktogram „odzie¿  ostrzegaw-
cza” wg PN-EN 471+A1:2008 i PN-EN 
340:2006
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Rys. 8.  Piktogram „odzie¿  ostrzegaw-
cza” wg PN-EN  ISO 20471:2013 i PN-EN 
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