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Dziêki odzie¿y ochronnej, zabezpieczaj¹cej pracownika przed dzia³aniem niebezpiecznych
i szkodliwych czynników wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy mo¿liwe jest wykonywanie
wielu prac, równie¿ niebezpiecznych dla ¿ycia i zdrowia zawodów. Jednak¿e odzie¿ ta niemal
zawsze stanowi pewne obci¹¿enie dla organizmu, g³ównie ze wzglêdu na swoj¹ masê, czy rodzaj
zastosowanego materia³u. Przyczyna obni¿onego komfortu mo¿e le¿eæ tak¿e w nieprawid³owej
)"$)%;"&+#4$*+!<=%!#"5"!$;+;"&$"!#>!$#)"!)?
na skutek czego ruchy cz³owieka s¹ znacznie utrudnione.
)+"!+!=>@AB5%"!)>!"$;E%#%,"!)%,5%#"&+"%,"E
wskazuj¹, i¿ 23% zg³osi³o problem z³ego dopasowania odzie¿y do sylwetki. Taka sama liczba
+5"+>!"%&$!<$%)+!#"G5"%&!#)"#!%&#"=%&!""!#%,?
&=HL&+)<"$"=%5&#&)<$&+;"!$"&+#5"!+!#)>!
badañ nale¿y stwierdziæ, ¿e istnieje potrzeba opracowania nowych narzêdzi badawczych, które
pozwoli³yby na kompleksow¹ ocenê ergonomii odzie¿y ochronnej.
"#$ %$& & '( )$& &*+( +)',  $ &*+ - &.

            
Clothing protecting against the effects of hazardous and harmful factors present at the workplace
)+5"*4+"5+M"!")%N+?!,%,++"$M"4M+,+4,Q"!+N+?,
clothing usually causes a certain burden for the body, mainly due to its weight and type of material
$+""4#%"$%+*4#M5"+%N+%4",%4"+$%+%"M"4*"#
"N++ $N+#"M@AB!")+!,"$+5"+%N+%4",,"!+,ARL"M+5"+
reported their clothing did not fit well. The same number of respondents felt tightness and discomfort
!,4+!")HL%"54+"MMM%$4+""MM5"+%N+%4",,+
*"M,++$4"M,+$N+#?%4++%+#"+N+4"5+!+,"M"%"5+,+N+
++"M,++""%"M5"+%N+%4",
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Jednym ze sposobów ochrony pracownika przed
dzia³aniem czynników niebezpiecznych i szkodli!#%,"!)$5%#;+""!+=")>!
"%,"##!$4+;!#"&+#"%,"+;
[1]. Niekiedy jednak stosowanie jej mo¿e wi¹zaæ siê
&"*++5"&"$!#;"=%+M+)#!"=%
wykonywanej pracy, a tak¿e ze zwiêkszeniem poziomu obci¹¿enia fizycznego ze wzglêdu np. na zbyt
$EG"&+#?"%&"E&"4"=V""5"!&5"$?%&#&*#<E+4#%&"=V$##%,
materia³ów [2-6].
Na poczucie komfortu u¿ytkowania odzie¿y
wp³ywa równie¿ jej konstrukcja i stopieñ dopasowania do sylwetki u¿ytkownika [7,8,9]. Nieraz
zdarza siê tak, ¿e kobiety pracuj¹ce na stanowi)%,!+4+)+;5&+&<"=%&+&+!"!#%,
dla mê¿czyzn, zmuszone s¹ do noszenia odzie¿y
ochronnej zaprojektowanej na mêsk¹ sylwetkê,
!&!E&)$&%&#5";!G5"*4++!<=%!+go dopasowania poszczególnych elementów tego
$*?"&)"4+"+)$)"!V$"=%
!!#)"#!$%&#"=%&!""!#%,Y@BZ
("+ & #+)#!E H\7^H^7' ? =")
ochrony indywidualnej, w tym odzie¿ ochronna,
powinny byæ tak zaprojektowane, aby wyklucza³y
&"+++"""=%!5&+!&#%,
warunkach u¿ytkowania. Wszelkie utrudnienia
zwi¹zane z poruszaniem siê, wykonywaniem typo!#%,%&#"=%&!""!#%,"&&E5"&#%;
cia³a, powinny byæ wyeliminowane [11,12,13].
Uwzglêdnienie wymagañ ergonomii ju¿ na etapie projektowania odzie¿y ochronnej mo¿e przyczyniæ siê do tego, ¿e bêdzie ona nie tylko chroniæ
u¿ytkownika przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami,
ale równie¿ zapewni mu poczucie komfortu
[10,14,15]. Dlatego konieczne jest opracowanie
metodyki i procedur, które pozwol¹ na kompleksow¹ ocenê ergonomiczn¹ odzie¿y. Zagadnienie
to jest przedmiotem jednego z zadañ w zakresie
s³u¿b pañstwowych realizowanych przez CIOP{ ! %,  +5$ 5"$ !+4"4++"
pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”.
W publikacji przedstawiono wyniki badañ ankie"!#%,? 5&+5"!&"#%, !=> 5%"!)>!
stosuj¹cych odzie¿ ochronn¹. Dotyczy³y one oceny
ergonomicznej u¿ytkowanej przez pracowników
"&+#"%,"+;?;+;M$)%;"4"=%"&+"""=%&!E&#%,&;+;""!+|<#"+

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

na celu identyfikacjê czynników, które powinny byæ
uwzglêdnione w ocenie ró¿nych rodzajów odzie¿y
ochronnej, stosowanej na stanowiskach pracy. Problem ten jest niezwykle istotny ze wzglêdu na aspekt
bezpieczeñstwa pracy, zwi¹zany z u¿ytkowaniem
odzie¿y ochronnej, w zwi¹zku z czym w artykule
podjêto próbê jego oceny statystycznej.

 
    
   !   
Celem badañ ankietowych by³o uzyskanie opinii
dotycz¹cych ró¿nych typów odzie¿y ochronnej,
dlatego ankiety skierowano do pracowników
przedsiêbiorstw lub jednostek, w których s¹ sto"!+")+=4"+"&;+#%,=")>!"%,"#
#!$4+; #<# " &)<# %,+%&+? &)<
komunikacji miejskiej, serwis blacharsko-lakierniczy,
ch³odnia oraz jednostka stra¿y po¿arnej. W badaniach ogó³em wziê³o udzia³ 120 osób, z czego 102
~HL"G%&#?@@~\L)"*+#?&=5"&"sta³e 7 osób (6%) nie wskaza³o w ankiecie p³ci. Przy
!#*"&+&)<>!5%#)+"!"G"4!"=%E
&5+!+ "%+# ;) ;&+&+"  ;%&G=%+;
stosowanego asortymentu odzie¿y ochronnej.
)+"!+5"&!"4<#"%+GGpuj¹cych rodzajów odzie¿y ochronnej:
• odzie¿ chroni¹ca przed czynnikami chemicznymi, stosowana i oceniona przez pracowników
przemys³u chemicznego, laborantów, lakierników,
mechaników, elektromonterów oraz 2 osoby z zak³adów chemicznych, które nie udzieli³y odpowiedzi
+!#)"#!+"&!"$HB)+"!nych, co stanowi³o 67% ogó³u
• odzie¿ ochronna dla stra¿aków" stosowana
i oceniona przez 17 stra¿aków (14% ankietowanych)
• odzie¿ ochronna dla spawaczy, stosowana
i oceniona przez 9 spawaczy (7% ankietowanych)
• odzie¿ chroni¹ca przed zimnem, stosowana
i oceniona przez pracowników zatrudnionych
w ch³odni, tj. magazynierów, w tym 1 pe³ni¹cego
;+"%&+=+M$)%;G";%&?+%,)"&+4+)tryka-elektromontera (14 osób, 12% ankietowanych).
Ponad po³owa ankietowanych (64 osoby) zadeklarowa³a, ¿e pracuje w zawodzie nie d³u¿ej ni¿
10 lat. Osoby o nieco d³u¿szym sta¿u pracy, tj. 11-20
4"!<#ARL"><$?&=;+;+5"+tów, bo tylko 9 osób (8%), pracowa³o w zawodzie
d³u¿ej ni¿ 30 lat. Odpowiedzi na pytanie nie udzieli³a
1 osoba (1%).

.+4##$%,"#%#!"!##$!%&#
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Zak³ad Ochron Osobistych ,
4+&*"!H?\B{@RR>
ANKIETA DOTYCZ¥CA ERGONOMII STOSOWANEJ ODZIE¯Y OCHRONNEJ
(5+!#5"$M"=V)+#
)+;+""!?;+;!#)*GE!#)"&#+5"%&+4&%;&0  $& '&+ 1  &+
& '&. $+- ) %. &*+ - &.( %$ 2.3&. .&. ,%.&   &$+$& $ % %*+$( realizowanego w ramach S³u¿b Pañstwowych III etapu programu wieloletniego pn. „4 $ &&&1)$  $ %5$  +6(
"!+"5&+&| 
'(    (proszê nie wype³niaæ):
1.
A

P³eæ

kobieta

wiek …………………… lat

mê¿czyzna

"&;&<4"=%&)<$

3. Wykonywany zawód ……………………………………………………………………………………
 )<$"!#)"$;+7+&!>4
 )"&;"&+#"%,"+;7"$;+
6. Czy rozmiar odzie¿y ochronnej podany na znakowaniu umo¿liwia jej dopasowanie i odpowiada rzeczywistym wymiarom
)+"%<
tak
nie, odzie¿ jest za ciasna
+?"&+;+&4$
trudno powiedzieæ
…………………………………………………………………………………………………………
 .&#;+"4!+!<"++&;G%+"&+#*+&$"=%
tak

nie (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H .&#G)!#"!)"&+#;"5"!+E<$"=V?)++5&+&)&;E!$%,%,E)%&#>
tak
nie (*)…………………………………………………………………………………
"5"!+
\ .&#G)!#"!)"&+#;E"5"!+E&+")"=V?&+E&*#4$+4$*&*#!E)+
tak
nie (*)…………………………………………………………………………………
"5"!+
@B .&#"&+!#%&;E%"")#!%,""#"*&%<5"%&!#)"#!%&#"=%&!""!#%,;+"$&##!+5"%&!#)"#!$%,>!
tak
nie *)……………………………………………
nie mogê siê zdecydowaæ
"5"!+
11. Czy kieszenie, elementy mocuj¹ce i regulacyjne (rzepy, zamki b³yskawiczne, napy, klamry) s¹ usytuowane w odpowiednim
+;%$+5&+&)&;E!!#)"#!$$%,>!
tak
nie *)……………………………………………
nie mogê siê zdecydowaæ
"5"!+
@A .&#+4++#)"$)%#;+"&+#?#5$)"<+&4$*)+"%&;E!#)"#!+$%,>!5"%&5%#
tak
nie *)……………………………………………
nie mogê siê zdecydowaæ
"5"!+
@R .&#"&+"%,"5"&!4<!+!)<+&+;"!+5"&"<#%,=")>!"%,"##!$4+;?;G)!%?
*$>!
nie mogê siê zdecydowaæ
tak
nie *)……………………………………………
"5"!+
14. Czy odzie¿ ochronna powoduje uczucie niewygody i ucisk podczas wykonywania nastêpuj¹cych ruchów: zgiêcie rêki w ³okciu; pozycja stoj¹ca wyrzut r¹k do góry; pozycja stoj¹ca wyrzut r¹k do przodu; pozycja stoj¹ca przechylona do boku, rêka
!&+"">##4!+)5"%,#4"?!#&$E)""<$5"&#%;";E%?"&G!)"4+7!#")"=V5"!#
B %7 5"&#%; +&E%7!#")"=V +&)B % 5&#7)4G) ++4 )? 5"&G !)&V +;%+ $%)$ 74$* +
!#G5$;E%++"""=%
tak *)……………………………………………
nie
nie mogê siê zdecydowaæ
"5"!+


"&G5"V?)>+&$%,>!!#+"#%,!5#$5"!"$;E$%&$%+$%)$74$*E+"""=V

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
@ "&G"5V+"""=%!#G5$;E%+!)%+$#)"!"&+#"%,"+;?)>++&"<#!#+"+!+!%&+=+;&#%,5#%,

#  $ %&&
   !   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

)+~"*")&+&%&#;+;)!+"$&
zawiera³a 17 pytañ, przy czym niektóre z nich sk³ada³y siê z podpunktów. Charakter otwarty (na które
respondent móg³ udzieliæ swobodnej odpowiedzi)
<"@B5#?&)G#~"%&""4%&*G
odpowiedzi).
+!& %&G=V )+# ~5#  @{ <
charakter informacyjny. Jej celem by³o scharakteryzowanie osób bior¹cych udzia³ w badaniach
ankietowych pod wzglêdem wykonywanego
&!"$? $ 5%# "& "&;$ &<4"=%
przedsiêbiorstwa, jak równie¿ przypisanie rodzaju
stosowanej odzie¿y ochronnej do wykonywanych
%&#"=%&!""!#%,M"%;++E+&*G+
"")+=4+5"M4$">*&<&;E%#%,)")++
uwagi do ergonomii stosowanej odzie¿y ochronnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Proszê opisaæ elementy konstrukcyjne odzie¿y ochronnej, na które nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na rodzaj
!#)"#!#%,%&#"=%5"%&5%#

@ "&G"5V?;)+&#%,%<*#7%,%<*#7!5"!&V"""!+;"&+#"%,"+;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"&G"5V?;)7&+5"!*#V"&+&+
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
~"&G$&V"5"!+

  +; 5"!+  " 5&+5"!&+ 4&#
uzyskanych odpowiedzi.
Wa¿ne dla wygody u¿ytkowania odzie¿y
"%,"+;;+!<=%!+"5"!+;+;"&$
do wymiarów u¿ytkownika. Niedopasowanie odzie¿y mo¿e wynikaæ z nieodpowiedniego oznakowania
;+;"&$5&+&5"$%+?+!<=%!+"!#-

*"$"&$?4+>!++!<=%!+;)"$)%;
i niedopasowania wymiarów odzie¿y do budowy
u¿ytkownika, a wiêc nieuwzglêdnienia aspektów
antropometrycznych podczas jej projektowania.
&#%&## +!<=%!+" "5"! "&$
odzie¿y do wymiarów osoby u¿ytkuj¹cej poznano
dziêki odpowiedziom na pytania nr 6 i 7.
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Rys. 1. Ilustracja graficzna rozk³adu odpowiedzi na pytanie „Czy rêkawy i nogawki odzie¿y
E"5"!+""5"!+)?++5&+&)&;E!$%,%,E)>
8   9 - %)  , -& )  % , )$& )  -& :%&) ; -& )&&/&) 
& ) , - , $& ) -&+   & ,& & $- -& '/&'&) , -&  ')  & )<6

Istotne znaczenie dla komfortu u¿ytkowania
odzie¿y ma równie¿ konstrukcja rêkawów i nogawek w odzie¿y ochronnej (pytania nr 8 i 9).
%,+"5"!+<$"=V74$*&+")"=V"+
utrudniaæ wykonywanie pracy. Podstawowym
wymaganiem wobec konstrukcji odzie¿y ochronnej
;+ "? + 5"! " ")#!V + %&G=% %<?
które maj¹ byæ zabezpieczone przed czynnikami
stwarzaj¹cymi zagro¿enie (tej kwestii dotyczy³o
pytanie nr 10).
#+  @@ "#%&#<" M$)%;"4"=% )%,
elementów, jak kieszenie i elementy mocuj¹ce oraz
+$4%#;+?"5#+@A)"$)%;
ko³nierza i mankietów. Nieodpowiednia konstrukcja
"+ *#V ><+ #)"M"$ $#)"!)>!
odzie¿y. Dziêki odpowiedzi na pytanie nr 13 uzy)&"<M"%;""4!"=%&)<
&+;"!#%,=")>!"%,"##!$4nej, np. rêkawic i obuwia, gdy pracownik jest ubrany
w odzie¿ ochronn¹.
+"""=%&!E&+&+""!+"&+¿y ochronnej powoduj¹ dyskomfort u¿ytkownika
i tym samym mog¹ przyczyniaæ siê do niebezpiecz#%,&%,"!!=""!)$5%#5"!+&
na pytania nr 14 i 15 pozwoli³y na uzyskanie informacji o powodach niewygody podczas stosowania
odzie¿y ochronnej (np. miejscach jej ucisku) i na tej
5"!++#M)%;G%&#)>!?)>+5"!#
byæ uwzglêdnione w metodyce badañ i oceny
ergonomicznej odzie¿y ochronnej. W pytaniu nr 15
wymieniono rodzaje ruchów, podczas wykonywania
których u¿ytkownik mo¿e odczuwaæ niewygodê
&5"!"$&<+""5"!*E+"5"!++;
konstrukcji odzie¿y. S¹ to m.in. zgiêcie rêki w ³okciu,
wyrzuty r¹k do przodu oraz do góry i do³u, podniesienie nogi lub zgiêcie jej w kolanie, przysiad, klêk.
Ostatnie pytania ankiety (nr 16 i 17) mia³y charakter otwarty i pozwoli³y na uzyskanie informacji
o zmianach, które u¿ytkownik chcia³by wprowadziæ
! ""!+; 5&+& +*+ "&+# 5"!+
na to pytanie jest bardzo wa¿na dla osób zajmuj¹cych siê projektowaniem nowej odzie¿y ochronnej,
gdy¿ mo¿e wskazywaæ, jakie zmiany nale¿a³oby
wprowadziæ do odzie¿y ochronnej, aby odpowiada³a ona oczekiwaniom u¿ytkowników.
Dodatkowo poproszono u¿ytkowników o opisanie „odzie¿y marzeñ”, maj¹c nadziejê na uzyskanie
informacji o potrzebach pracowników. Dane tego
rodzaju pozwoli³yby na ukierunkowanie dalszych
prac badawczych, zwi¹zanych z opracowaniem
nowych konstrukcji odzie¿owych.
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Rys. 2. Ilustracja graficzna rozk³adu odpowiedzi na pytanie „Czy odzie¿ ochronna powoduje
$%&$%++!#"#$%)5"%&!#)"#!$%,>!
8  = 9 - %)  , -& )  % , )$& )  -& :%&) >&)  &/&
- %)&  ,&& , )',    -&)) $-& +% '/&<6

  )*       
)$& &*+ - &.  )+$&
%*+$  -  27 #  *+ #& +5$ & &&+-  )$++&!#)4+"+!)"+)=%+!#"#$#kownika odzie¿y ochronnej jest prawid³owe dopasowanie jej rozmiaru do wymiarów cia³a. Jak wykaza³y
badania ankietowe, blisko 25% respondentów odczuwa dyskomfort spowodowany nieprawid³owym
dopasowaniem odzie¿y do sylwetki, przy czym 18%
&%,$!?+"&+;+&4$?&=L!+dzi, ¿e za ciasna. Najwiêcej zastrze¿eñ budzi odzie¿
ochronna stosowana przez funkcjonariuszy stra¿y
po¿arnej, bowiem a¿ 47% z nich uzna³o, ¿e jest zbyt
4$)+ +"5"!+ "+ !#)V &>!"&+!<=%!+""&)"!;+;"&$
5&+&5"$%+?!#*"$+!<=%!+""&$
przez u¿ytkownika, jak równie¿ nieprawid³owej
konstrukcji i niedopasowania wymiarów odzie¿y
do budowy anatomicznej u¿ytkownika, a wiêc
nieuwzglêdnienia aspektów antropometrycznych
podczas jej projektowania.
Na pytanie „Czy jest mo¿liwe w³o¿enie i zdjêcie
"&+# *+& $"=%  "5"!+& $&+4<" @@
osób (98% ankietowanych), z czego 108 (90%)
odpowiedzia³o twierdz¹co, a pozosta³e 9 osób
~HL <" $"=% & !<"++  &;G%+
odzie¿y. Odnotowano je w odniesieniu do egzemplarzy chroni¹cych przed czynnikami chemicznymi
i odzie¿y dla stra¿aków.
Istotne znaczenie dla komfortu u¿ytkowania
odzie¿y oraz bezpieczeñstwa pracowników pracuj¹cych w odzie¿y ochronnej ma konstrukcja rêkawów
"!+)~#@4)"B)+"!#%,~RRL
uwa¿a, ¿e rêkawy i nogawki stosowanej przez nich
"&+#+E"5"!+""5"!+?%"!#nie utrudnia wykonywanie pracy, a niekiedy nawet
"! &"++ 4 %, &"!  G)!#7
"!) E &*# )>)+? "<;E %&G=% %<?
które z za³o¿enia powinny byæ zabezpieczone przed
czynnikami stwarzaj¹cymi zagro¿enie. Jak wskazuj¹
uzyskane wyniki, w ka¿dej badanej grupie odzie¿y
ochronnej wystêpuj¹ problemy wynikaj¹ce z niew³a=%!+""5"!G)!>!"!+)")"kretnego u¿ytkownika, przy czym najwiêcej uwag
odnotowano w przypadku odzie¿y chroni¹cej przed
czynnikami chemicznymi. Na 80 u¿ytkowników
tego typu odzie¿y a¿ 32 (40%) mia³o zastrze¿enia
co do konstrukcji wymienionych elementów odzie¿y.
Na 17 stra¿aków 4 (24%) odczuwa³o dyskomfort spowodowany nieodpowiednim dopasowa-

niem rêkawów i nogawek w odzie¿y ochronnej.
Skar¿yli siê m.in. na zbyt krótkie rêkawy, które
5"!;;E G ! )%+ !#)"#! %&#"=%?
%&#&*#4$+G)!#"!)5&+&)&;E%+
w ruchach r¹k i nóg. W przypadku odzie¿y ochronnej dla spawaczy uwagi zg³osi³o 2 u¿ytkowników
(22%). Jeden z nich stwierdzi³, ¿e rêkawy s¹ zbyt
<$+?%"!E+G&)"+%&"=%E%,5"!;?
$ & )"4+ < 5"*4+ "!"#  G)!#
s¹ zbyt krótkie, ods³aniaj¹ rêce, w zwi¹zku z czym
odzie¿ taka nie spe³nia funkcji ochronnej. Najmniej uwag odnotowano w przypadku odzie¿y
%,"E%+;5&+&+@""*~HL$!?
+"&++""&;$;+&*#!E)?5"&"4&=
twierdz¹, ¿e jej rêkawy i nogawki s¹ odpowiednio
dopasowane.
Zgodnie z PN-EN ISO 13688:2013 podstawowym
wymogiem stawianym odzie¿y ochronnej jest za*+&5+%&++ !&#)%, %&G=% %< "#%,
na dzia³anie czynników niebezpiecznych, zarówno
w fazie spoczynku, jak i podczas wykonywania
#5"!#%,%&#"=%&!""!#%,Y@AZ)!#)&<#
badania ankietowe, wymóg ten nie zosta³ spe³niony w 13 przypadkach (11%), przy czym 12 z nich
dotyczy³o odzie¿y chroni¹cej przed czynnikami
%,+%&#?@"&+#45!%&#

',  %*+$
Odzie¿ powinna byæ tak wykonana, aby u¿ytkownik mia³ w trakcie jej stosowania swobodê wykonywania ruchów, jednak uczucie niewygody i uci)$"""!"!=>AH">*?%""!ARL
ogó³u ankietowanych (rys. 2.). Najwiêcej zastrze¿eñ
w tej kwestii mieli u¿ytkownicy odzie¿y chroni¹cej
5&+ %&#) %,+%&#  @\ ">* ~AL
ankietowanych stosuj¹cych tego typu odzie¿). Jako
g³ówne przyczyny dyskomfortu wymieniali: zbyt
w¹skie i zbyt krótkie rêkawy utrudniaj¹ce zginanie
rêki w ³okciu; zbyt szerokie rêkawy, zsuwaj¹ce siê
przy wyci¹ganiu r¹k do góry; zbyt wysokie i sztywne
zapiêcia pod szyj¹, a tak¿e zbyt sztywny i/lub zbyt
wysoki ko³nierz w koszuli, ograniczaj¹cy ruchy g³owy; spodnie za w¹skie w kroku, powoduj¹ce ucisk
podczas siedzenia i zsuwanie siê podczas nachylania
*E )4G) .&G=V +5"+>! !+&<?
+ $"=% ! !#)"#!$ $%,>! !#);E
równie¿ z tego, ¿e odzie¿ wykonana jest ze zbyt
sztywnego materia³u.
W przypadku odzie¿y stra¿ackiej dyskomfort
odczuwa³o a¿ 7 na 17 badanych osób (41%). Nie"""=% !+&""  5&# !%,"&+$
na wy¿sze stopnie, zginaniu rêki w ³okciu, podno-

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

szeniu r¹k do góry, a tak¿e przy zak³adaniu i zdejmowaniu sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego oraz
&+4+)*+&5+%&+!"5%#!#")"=%#nika to czêsto z uk³adu materia³ów zastosowanych
w odzie¿y ochronnej, które maj¹ zapewniæ ochronê
przed wieloma zagro¿eniami. Z kolei spawacze pod%& !#)"#! )%, %&#"=%? ;) )4G)+?
odczuwaj¹ ucisk w pasie. Niewygodê zaobserwowano tak¿e przy podnoszeniu r¹k do góry podczas
spawania. Jedynie u¿ytkownicy odzie¿y chroni¹cej
przed zimnem nie odczuwaj¹ dyskomfortu podczas
wykonywania ruchów.
=> 5&#%&# "%&$! #)"M"$
zwi¹zanego z u¿ytkowaniem odzie¿y ochronnej
&4&<# G  )+? )>+ "#%&#<# !<=%!"=%
biofizycznych materia³ów, z których zosta³a ona
!#)"  )E 5&+5$&%&4"=V 5"!+&
"&"%&"+"4!"=%"5"!&5"$
&+!E&&+)<!G)&"=V)>!"&
&%& %&G=V 5%"!)>! &)<>! %,+%&nych. Ci ostatni odczuwali dodatkowo dyskomfort
&!E&# &+ &*# $E &#!"=%E +<>!
odzie¿owych. Zmniejszenie dyskomfortu mo¿na
w takich sytuacjach osi¹gn¹æ przez stosowanie pod
odzie¿¹ ochronn¹ odpowiedniej bielizny, konstrukcji
z superabsorbentami, materia³ami przemiany fazowej lub specjalnej odzie¿y z systemami ch³odz¹cymi
[16]. Czêstym problemem zg³aszanym przez pracowników przemys³u chemicznego by³ wykurcz
odzie¿y po praniu.

8%.7?
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem poruszonym
!)+%+*#<M$)%;"4"=V)%,+4++>!
odzie¿y, jak kieszenie, elementy mocuj¹ce i regulacyjne oraz konstrukcyjne, typu ko³nierze i mankiety.
Ponad 1/5 ankietowanych (27 osób) stwierdzi³a,
¿e zapiêcia (rzepy, zamki b³yskawiczne, napy,
klamry) oraz wspomniane elementy konstrukcyjne
ograniczaj¹ wykonywanie ruchów podczas pracy,
przy czym najwiêcej uwag dotyczy³o zapiêæ typu
napy oraz guziki.
Prowadz¹c ocenê ergonomiczn¹ odzie¿y
ochronnej nie mo¿na pomin¹æ bardzo istotnej
)!+?  "!%+ ;+; )"5#*4"=% & # =") "%,"# #!$4+;  5#+
„Czy odzie¿ ochronna pozwala na ³atwe wk³adanie
&+;"!+5"&"<#%,=")>!"%,"##!$4+;?;G)!%+?*$>!@R)+"!#%,
(10%) stwierdzi³o, ¿e s¹ z tym problemy. Problem
)"5#*4"=%"&+#"%,"+;&#="kami ochrony dotyczy przede wszystkim odzie¿y
chroni¹cej przed czynnikami chemicznymi (11 odpo!+&\L";+#%&+5&#5)"""!"
tak¿e w odniesieniu do odzie¿y stra¿ackiej oraz
stosowanej przez spawaczy. S¹ to grupy odzie¿y
"%,"+;? ;%&G=%+; ""!+; !& & #
=")"%,"##!$4+;

&* ' &1
Chc¹c poznaæ oczekiwania respondentów
wobec odzie¿y ochronnej, zadano równie¿ pytanie
dotycz¹ce „odzie¿y marzeñ”. Odpowiedzi uzyskano
od 47 osób, co stanowi³o 39% ogó³u ankietowanych. Wynika z nich, ¿e pracownicy dobrze wiedz¹,
;)+ !<=%!"=% "%,"+ 5"! +V "&+
"%,"G)&"=V "5"!+& ! +; )!+
dotyczy³a tego, aby odzie¿ po prostu by³a wygodna
i funkcjonalna.
=> )+"!#%, )>! ;!G)&+
znaczenie ma dobre dopasowanie odzie¿y i od5""=V  $&)"&+ +%,%&++

jest równie¿, aby by³a ona lekka, „oddychaj¹ca”
;4+5+;!+#4"!%#%,%E+V"&+
niezniszczaln¹, niezawodn¹ w ka¿dej sytuacji.
5!%&+&!%;E$!G"?*#5"&5"!"!# !<=%!"=% ~; +54"=%E "&
"*E5&+5$&%&4"=%E5"!+&5#!"+;
")"!"*#<"5"5"+"!+?
wentylowana i wyposa¿ona w odblaski. Pracownicy stosuj¹cy odzie¿ chroni¹c¹ przed czynnikami
chemicznymi chcieliby mieæ odzie¿ szyt¹ na miarê
i niekrêpuj¹c¹ ruchów, co wynika przede wszystkim
& +"? + ;E &&++ " )"$)%; ="ków ochrony indywidualnej obecnie stosowanych
w ich przedsiêbiorstwach.
Zdaniem 13 respondentów (11% ogó³u ankietowanych) „odzie¿ marzeñ” to taka, która wykonana
jest z innowacyjnych, „oddychaj¹cych” materia³ów.
Z kolei 6 osób (5%) dostrzega potrzebê stosowania
odzie¿y ochronnej sygnalizuj¹cej zu¿ycie.

 
(;""=V!#+"";++&!#)4+
!#;+"%&+=++"%+#5+)+
5&# 5";+)"!$ =")>! "%,"# #!$alnej, w tym odzie¿y ochronnej, przykrywaj¹cej
znaczn¹ powierzchniê cia³a u¿ytkownika. Podczas
konstruowania odzie¿y ochronnej najwiêksz¹ wagê
5&#)< G " !<=%!"=% "%,"#%,? ;+)
)%+5"!4"=V;+;""!"+&5+!V#4)"
>!"!5"G&#!<=%!"=%"%,"#
i komfortem u¿ytkowania odzie¿y. Przy projektowaniu i doborze odzie¿y ochronnej, tak jak i innych
=")>!"%,"##!$4+;?5"!"*"!Ezywaæ podstawowa zasada, ¿e maj¹ one zapewniaæ
nie najwy¿szy, a odpowiedni poziom ochrony, przy
jednoczesnym gwarantowaniu mo¿liwie najwy¿szego do osi¹gniêcia poziomu subiektywnego odczucia
komfortu przez u¿ytkownika.
.+4+*)+"!#%,*#<"")+=4++)4
5"*4+$ +"""=% &!E&#%, & "&+E
ochronn¹ stosowan¹ przez pracowników w ró¿nych zak³adach pracy. Wyniki badañ ankietowych
$&;E)"+%&"=V&!>%+$!"+
problemy, które pojawiaj¹ siê w trakcie u¿ytkowania
odzie¿y ochronnej. Nale¿y je uwzglêdniæ podczas
projektowania, doboru, a tak¿e oceny odzie¿y.
Najwa¿niejsze z nich dotycz¹ dopasowania odzie¿y
ochronnej do wymiarów cia³a u¿ytkownika: nieodpowiednie rêkawy i nogawki mog¹ stwarzaæ problemy przy wykonywaniu pracy, a niekiedy nawet
stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia. Problem
+ ;+ &%&+>4+ 4"# !=> )>!?
bowiem a¿ 24% z ankietowanej grupy ma tego
typu odczucia. Niedopuszczalne jest uczucie ucisku
i niewygody podczas u¿ytkowania odzie¿y ochronnej, które mo¿e powodowaæ dodatkowe zmêczenie
podczas wykonywania pracy. Problem ten zg³osi³o
a¿ 23% respondentów, przy czym w tej grupie by³o
41% stra¿aków. Okrywanie przez odzie¿ ochronn¹
%&G=% %< "#%,  &<+ %&#)>!
niebezpiecznych jest podstawow¹ funkcj¹ odzie¿y
"%,"+;?5"*4++!<=%!+"&*+&5+%&+
zg³osi³o 11% respondentów.
<=%!"=%*"M&#%&++<>!?&)>#%,
zosta³a wykonana odzie¿, negatywnie oceni³a
!G)&"=V)>!?5""*+5"*4+#&<&4
równie¿ pracownicy u¿ytkuj¹cy odzie¿ chroni¹c¹
przed chemikaliami, którzy dodatkowo narzekali
 &*# $E &#!"=V +<>! <>!#
oczekiwaniem ankietowanych pracowników wobec
odzie¿y ochronnej jest to, aby by³a ona wykonana
z materia³ów zapewniaj¹cych komfort, wspomaga-

j¹cych oddawanie ciep³a i wilgoci, a tak¿e, aby by³a
szyta na miarê i nie krêpowa³a ruchów cia³a. Osoby
pracuj¹ce w nara¿eniu na dzia³anie chemikaliów
chcia³yby ponadto mieæ odzie¿ sygnalizuj¹c¹ zu¿ycie
%"=!%&#"*&+"=!""=%5%"!)>!
&!E&+;&$E!<=%!"=%"%,"#%,"&+#
w trakcie jej u¿ytkowania.
Wyniki badañ ankietowych wskazuj¹, i¿ podczas
projektowania i konstruowania odzie¿y ochronnej
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na prawid³owe
&+M"!+"&>!"5%"!+!<=%!+;
konstrukcji odzie¿y. Nie bez znaczenia jest te¿ rola
samego u¿ytkownika, od którego zale¿y dokonanie
wyboru odpowiedniego rozmiaru odzie¿y zgodnie
z wymiarami cia³a. Niespe³nienie któregokolwiek
z tych za³o¿eñ mo¿e skutkowaæ odczuciem dyskomfortu przez u¿ytkownika podczas stosowania
odzie¿y ochronnej, co zosta³o potwierdzone w przeprowadzonych badaniach ankietowych.
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