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Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

proszę o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w kwestii 

stosowania podczas obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony 

indywidualnej wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znak CE, 

Kategorie SOI, Certyfikacja CE.          

 

Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. Są to urządzenia lub 

wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed 

jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. 

 

Dotychczasowe przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do stosowania środków ochrony 

indywidualnej zgodnych z certyfikacją bezpieczeństwa. Zgodnie bowiem z art. 2376 kp,  pracodawca 

jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 

przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku 

pracy. Środki te muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych 

przepisach.  

 

Wskazujemy również, iż Dyrektywa 89/686/EWG oraz Rozporządzenie 2016/245 nakładają na 

producentów środków ochrony indywidualnej obowiązki związane w wprowadzeniem towarów do 

obrotu. Każdy wprowadzony do obrotu lub oddawany do użytku środek ochrony indywidualnej musi 

spełniać postanowienia przepisów, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE, posiadać 

odpowiednią dokumentację techniczną, jak również mieć deklarację zgodności.  
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Do Związku stale docierają niepokojące, zgłaszane przez pracowników medycznych sygnały 

dotyczące braków w środkach ochrony indywidualnej na terenie podmiotów leczniczych. Obawiamy 

się, że taka sytuacja będzie narastać.  

 

Jednocześnie w wielu placówkach odnotowujemy coraz częstszy napływ środków ochrony 

indywidualnej pochodzący od rozmaitych darczyńców i sponsorów: zarówno osób fizycznych, jak  

i osób prawnych, które wytwarzają i dostarczają sprzęt nie posiadający jednak wymaganych 

certyfikatów.  

 

W związku z powyższym prosimy o pilne przedstawienie stanowiska GIP w wyrażonej na 

wstępie kwestii.  
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