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dotyczy: stosowania środków ochrony indywidualnej, które nie przeszły procedury oceny

zgodności z dyrektywami unijnymi i normami europejskimi

Szanowna Pani Przewodnicząca

Odpowiadając na Pani pytania, przekazane do kancelarii Głównego Inspektoratu
Pracy w dniu 1 kwietnia br., dotyczące bezpieczeństwa stosowania środków ochrony
indywidualnej, dla których nie wydano deklaracji zgodności i które nie posiadają znaku CE
uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Podstawowe przepisy dotyczące wyposażenia pracowników w środki ochrony
indywidualnej zawarte zostały w art. 2376 – 23710 ustawy Kodeks pracy. W myśl art. 2376 §1
tej ustawy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki
ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych
dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach
posługiwania się tymi środkami. Z kolei art. 2376 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że
pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które
spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Wymagania odnoszące się do projektowania, wytwarzania i wprowadzania do
obrotu przedmiotowych wyrobów obecnie zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. L 81 z 31.03.2016, s.51).

Na mocy art. 4 tego rozporządzenia środki ochrony indywidualnej mogą być
udostępniane na rynku jedynie wówczas, gdy są zgodne z rozporządzeniem i nie
stwarzają zagrożenia dla zdrowia, ani bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub
rzeczy, o ile są właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przede
wszystkim mają zapewnić pracownikom skuteczny poziom ochrony. W tym celu powinny



być poddane odpowiednim procedurom oceny zgodności i w przypadku wykazania
zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa – oznakowane znakiem CE.

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed szkodliwymi
czynnikami biologicznymi, według postanowień załącznika I do rozporządzenia, zaliczone
zostały do kategorii III, która obejmuje zagrożenia mogące mieć bardzo poważne
konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu. W ramach oceny
zgodności dla środków tej kategorii należy uzyskać certyfikat badania typu UE wydany
przez jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana powinna też brać udział
w nadzorze nad ich seryjną produkcją.

Komisja Europejska w dniu 13 marca wydała Zalecenie 2020/403 w sprawie
procedur oceny zgodności i nadzoru rynku w kontekście zagrożenia spowodowanego
wirusem COVID-19, które wskazuje, że jednostki notyfikowane, działające zgodnie
z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, powinny określać priorytety i szybko prowadzić
działania oceny zgodności na podstawie wszystkich nowych wniosków przedłożonych
przez podmioty gospodarcze, dotyczących ŚOI koniecznych do ochrony w kontekście
wybuchu epidemii COVID-19.

W przypadku wyrobów takich jak środki ochrony indywidualnej, produkowane
zgodnie z rozwiązaniami technicznymi innymi, niż określone w zharmonizowanych
normach, zalecenia WHO w sprawie właściwego wyboru ŚOI mogą być używane jako
potencjalne źródło odniesienia dla takich rozwiązań technicznych, pod warunkiem, że
wspomniane rozwiązania techniczne zapewniają odpowiedni poziom ochrony, stosownie
do obowiązujących zasadniczych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2016/425.

W zaleceniu Komisja Europejska proponuje także, by państwa członkowskie
zezwalały na odstępstwa od procedur oceny zgodności w przypadku wyrobów medycznych, na
podstawie artykułu 13 Dyrektywy 93/42/EWG i artykułu 59 Rozporządzenia (UE)
2017/745, gdy ten drugi akt prawny zacznie obowiązywać, również wtedy, gdy interwencja
jednostki notyfikowanej nie jest wymagana. Środki ochrony indywidualnej lub wyroby
medyczne, nie posiadające oznakowania CE, również mogą zostać poddane ocenie i stanowić
część zakupów zorganizowanych przez właściwe władze państwa członkowskiego, pod
warunkiem zapewnienia, że takie wyroby będą dostępne tylko dla pracowników służby
zdrowia w czasie trwania obecnego kryzysu zdrowotnego, oraz że nie wchodzą one do
regularnych kanałów dystrybucji i nie są udostępniane innym użytkownikom.

Zauważyć należy, że stosownie do postanowień uchwały nr 33/2020 Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie
zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w związku z olbrzymim wzrostem
zapotrzebowania na środki wymienione w uchwale i ryzyko wystąpienia braku takich
wyrobów, ustawodawca przewidział pewne odstępstwa od dotychczas obowiązujących
wymogów. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla personelu udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, służb i innych osób
zaangażowanych w działania na rzecz opanowania epidemii COVID-19 mogą być
dopuszczone do użytku:

przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE,



po dopuszczeniu do obrotu w innych państwach, niż państwa członkowskie Unii
Europejskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób 
zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
ministra właściwego do spraw zdrowia i nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu 
epidemii.

Z poważaniem,

Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek

/-podpisano elektronicznie/


