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Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym postanowienia dotyczące stosowa-
nia środków ochrony indywidualnej, w tym sprzętu ochrony układu oddechowego 
jest Kodeks pracy. Zgodnie z art. 2376 §1 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 środka-
mi. Zgodnie z § 3 tego samego art., środki ochrony indywidualnej dostarczane przez 
pracodawcę powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, określone 
w odrębnych przepisach. 

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące zasad bezpiecznego stosowania środków 
ochrony indywidualnej są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 91, poz. 811). Zmiany te w części dotyczącej 
środków ochrony indywidualnej (załącznik nr 2 do ww. wymienionego rozporzą-
dzenia) wynikają z wdrożenia postanowień dyrektywy 89/656/EWG (L 393/18 
z 30.12.1989) w procesie integracji z Unią Europejską. Dyrektywa ta określa mini-
malne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników stosu-
jących środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy. 

Jednocześnie istnieje drugi nurt regulacji prawnych w zakresie środków ochrony indy-
widualnej wynikający z systemu oceny zgodności. W Polsce przepisy w tym zakresie 
wdraża rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 
2173). Określa ono tzw. wymagania zasadnicze dla tych środków, warunki i tryb do-
konywania oceny zgodności oraz sposób i wzór oznakowania CE. Przy tworzeniu pro-
jektu rozporządzenia kierowano się zasadą zachowania maksymalnej zgodności me-
rytorycznej z postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
(L 399, 30.12.1989), która reguluje zasady oceny zgodności i wprowadzania na rynek 
Unii Europejskiej środków ochrony indywidualnej. 
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1. Wstęp

Środ ki ochro ny ukła du od de cho we go za li cza ne są do środ ków ochro ny in dy wi du al nej o zło -
żo nej kon struk cji. Prze zna czo ne są do ochro ny przed za gro że nia mi ży cia lub za gro że nia mi
powodującymi po wa żne i nie od wra cal ne uszko dze nia zdro wia, a któ rych skut ków dzia ła nia pra -
cow nik nie mo że stwier dzić do sta tecz nie szyb ko. 

Sys te ma tycz ny po dział środ ków ochro ny in dy wi du al nej ukła du od de cho we go na ro dza je
i ty py sta no wi bez po śred nią wy pad ko wą wła ści wo ści at mos fe ry śro do wi ska pra cy. Bio rąc
pod uwa gę dwie pod sta wo we gru py za gro żeń dla ukła du od de cho we go:

� za nie czysz czo ne po wie trze (wy stę po wa nie szko dli wych czyn ni ków che micz nych i bio -
lo gicz nych: ae ro zo li, ga zów lub par), 

� nie do bór tle nu (za war tość po ni żej 19% obj.),
wy ró żnio no dwa pod sta wo we spo so by ochro ny ukła du od de cho we go:

� przez oczysz cze nie po wie trza – sprzęt oczysz cza ją cy, w tym fil tru ją cy, po chła nia ją cy i fil -
tru ją co po chła nia ją cy,

� przez do pro wa dze nie po wie trza lub tle nu ze źró dła wol ne go od za nie czysz czeń – sprzęt
izo lu ją cy.

Fot. 1. Przy kła dy sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go; a sprzęt oczysz cza ją cy – pół ma ska fil tru ją ca;
b sprzęt oczysz cza ją cy – pół ma ska fil tru ją co po chła nia ją ca; c sprzęt izo lu ją cy – apa rat po wietrz ny bu tlo wy.

2. Obo wiąz ki pra co daw cy
Przed pod ję ciem de cy zji o ko niecz no ści uży wa nia przez pra cow ni ków sprzę tu ochro ny ukła -

du od de cho we go w pra cy, pra co daw ca po wi nien roz wa żyć m.in. na stę pu ją ce mo żli wo ści:
� za sto so wa nie tech nicz nych środ ków kon tro li za gro żeń,
� za mia nę szko dli wych ma te ria łów sto so wa nych w pro ce sie pro duk cyj nym,
� zmia nę/mo der ni za cję pro ce su tech no lo gicz ne go,
� izo la cję stref, gdzie wy stę pu ją za gro że nia, 
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� za sto so wa nie ochron zbio ro wych,
� zmia nę or ga ni za cji pra cy. 
W przy pad ku, gdy wy mie nio ne dzia ła nia zmie rza ją ce do cał ko wi tej li kwi da cji wy stę pu ją -

cych za gro żeń, al bo ogra ni cze nia ich do war to ści do pusz czal nych nie przy nio są ocze ki wa nych
re zul ta tów, sto so wa nie sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go sta no wi osta tecz ną i je dy ną
ochro nę pra cow ni ka przed wy stę pu ją cy mi za gro że nia mi ży cia i zdro wia.

Obo wiąz ki zwią za ne ze sto so wa niem środ ków ochro ny in dy wi du al nej spo czy wa ją na pra -
co daw cy. Przede wszyst kim do ty czą one:

� obo wiąz ku ich nie od płat ne go do star cza nia pra cow ni kom, 

� wła ści we go do bo ru do za gro żeń,

� okre śle nia wa run ków uży wa nia, 

� or ga ni zo wa nia szko leń,

� za pew nie nia od po wied nie go spo so bu prze cho wy wa nia, czysz cze nia, de zyn fek cji, kon -
ser wa cji oraz do ko ny wa nia nie zbęd nych na praw użyt ko wa ne go przez pra cow ni ków
sprzę tu. 

Fot. 2. Przy kła dy pra wi dło wo do bra ne -
go sprzę tu do za gro żeń na kon kret nych
sta no wi skach pra cy: a pół ma ska fil tru -
ją ca do ochro ny przed py łem pod czas
szli fo wa nia po wierzch ni; b sprzęt z wy -
mu szo nym prze pły wem po wie trza do
ochro ny przed dy mem pod czas spa wa -
nia; c pół ma ska fil tru ją ca do ochro ny
przed mgłą ole ju pod czas kon ser wa cji
in sta la cji prze my sło wych. 

a

bc
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Klu czo we zna cze nie ma do ko na nie wy bo ru spo śród ofe ro wa ne go na ryn ku sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go. Po wi nien on: 
� speł niać za sad ni cze wy ma ga nia,
� być od po wied ni do ist nie ją ce go za gro że nia,
� nie po wo do wać sam z sie bie zwięk sze nia za gro że nia,
� być od po wied ni do wa run ków pa nu ją cych na da nym sta no wi sku pra cy,
� od po wia dać wy ma ga niom er go no micz nym i uwzględ niać stan zdro wia pra cow ni ka,
� być do pa so wa ny do pra cow ni ka po nie zbęd nym wy re gu lo wa niu.

3. Ozna ko wa nie CE i in struk cja pro du cen ta 
Po twier dze niem, że wy rób speł nia za sad ni cze wy ma ga nia, jest je go ozna ko wa nie zna kiem

CE we dług za sad okre ślo nych w dy rek ty wie 89/686/EWG/roz po rzą dze niu MG. Na le ży pod kre -
ślić, że tyl ko sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go ozna ko wa ny zna kiem CE mo żna uznać za
zgod ny z pod sta wo wy mi wy ma ga nia mi bez pie czeń stwa i tyl ko spo śród ta kich wy ro bów pra co -
daw ca po wi nien do ko ny wać wy bo ru sprzę tu do star cza ne go pra cow ni kom. W tym ce lu ko niecz -
na jest mi ni mal na wie dza pra co daw cy w za kre sie za sad wpro wa dza nia sprzę tu ochro ny ukła du
od de cho we go na ry nek Unii Eu ro pej skiej.

Dy rek ty wa 89/686/EWG/roz po rzą dze nie MG wpro wa dza po dział środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej na trzy ka te go rie pod wzglę dem ich przy na le żno ści do ro dza ju za gro żeń, przed któ ry -
mi sta no wią one wy star cza ją ce za bez pie cze nie oraz usta la ró żne pro ce du ry oce ny zgod no ści.
W ww. ak tach praw nych zde fi nio wa no, że sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go na le ży do ka -
te go rii sprzę tu o zło żo nej kon struk cji (tzw. ka te go ria III). Obej mu je ona środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej prze zna czo ne do ochro ny przed za gro że nia mi ży cia lub za gro że nia mi, któ re mo gą
po wo do wać po wa żny i nie od wra cal ny uszczer -
bek na zdro wiu. 

W za le żno ści od ka te go rii środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej sto so wa ne są przez pro du -
cen tów/do staw ców ró żne pro ce du ry oce ny
zgod no ści. Środ ki ochro ny in dy wi du al nej ka te -
go rii III po win ny być pod da ne ba da niu przez
jed nost kę no ty fi ko wa ną (JN), któ ra stwier dza
i za świad cza przez wy da nie cer ty fi ka tu oce ny
ty pu WE, że da ny mo del sprzę tu speł nia od po -
wied nie za sad ni cze wy ma ga nia dy rek ty wy/roz -
porzą dze nia MG. Dla środ ków ochro ny in dy wi-
du al nej ka te go rii III, w tym sprzę tu ochro ny
ukła du od de cho we go wy ma ga ne jest, aby za -
pew nio na by ła do dat ko wo kon tro la ja ko ści pro -
du ko wa nych wy ro bów. W tym przy pad ku obok
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Fot. 3. Przy kład wła ści we go ozna ko wa nia sprzę -
tu ochro ny ukła du od de cho we go zna kiem CE
– pół ma ska fil tru ją ca.



zna ku CE pro du cent umiesz cza nu mer iden ty fi ka cyj ny jed nost ki no ty fi ko wa nej (JN), któ ra prze -
pro wa dza kon tro lę ja ko ści sprzę tu lub nad zo ru je sys tem za pew nie nia ja ko ści pro duk cji u rze -
czy wi ste go pro du cen ta. 

Da ne do ty czą ce iden ty fi ka cji ty pu sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, miej sca je go rze -
czy wi stej pro duk cji oraz da nych iden ty fi ku ją cych jed nost kę no ty fi ko wa ną (JN) po win ny być za -
war te w de kla ra cji zgod no ści oraz in struk cji pro du cen ta. Umo żli wia to pra co daw cy za się gnię cie
do dat ko wych in for ma cji w przy pad ku wąt pli wo ści, co do wła ści we go do bo ru sprzę tu do za gro -
żeń lub po trze by po ten cjal nych mo dy fi ka cji kon struk cji do in dy wi du al nych po trzeb pra cow ni -
ków. Na le ży pod kre ślić, że pra co daw ca nie mo że do ko ny wać żad nych zmian w kon struk cji
sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go bez uzgod nie nia z pro du cen tem, któ ry po no si od po wie -
dzial ność za zgod ność wy ro bów wpro wa dza nych na ry nek Unii Eu ro pej skiej z za sad ni czy mi wy -
ma ga nia mi dy rek ty wy 89/686/EWG/roz po rzą dze nia MG.

Po otrzy ma niu od do staw cy za mó wio nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej trzeba spraw -
dzić, czy speł nia ją one wy ma ga nia uję te w za mó wie niu. W tym ce lu na le ży:
� skon tro lo wać ozna cze nia znaj du ją ce się na wy ro bach lub opa ko wa niach;
� za po znać się z in struk cją użyt ko wa nia.
In struk cja pro du cen ta po win na być opra co wa na w ję zy ku pol skim oraz za wie rać opis sym -

bo li zna ko wa nia znaj du ją cych się na wy ro bie. Po win na też za wie rać:
� na zwę i ad res pro du cen ta i/lub je go upo wa żnio ne go przed sta wi cie la,
� in for ma cję o prze cho wy wa niu, użyt ko wa niu, czysz cze niu, kon ser wa cji, ob słu dze i de -

zyn fek cji,
� in for ma cję o pa ra me trach za re je stro wa nych pod czas ba dań la bo ra to ryj nych spraw -

dza ją cych po ziom i kla sę ochro ny,
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Fot. 4. Przy kład in struk cji pro du cen ta
oczysz cza ją ce go sprzę tu ochro ny ukła du
od de cho we go – ma ski z fil tro po chła nia -
cza mi wie lo ga zo wy mi. 
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� in for ma cję o ak ce so riach i czę ściach za mien nych/wy mien nych,
� in for ma cję o kla sie wła ści wej dla ró żnych po zio mów za gro żeń i wy ni ka ją cych z nich

ogra ni cze niach w sto so wa niu (np. nie sto so wać w at mos fe rze za gro żo nej wy bu chem
lub w po miesz cze niach o nie wiel kiej ku ba tu rze),

� ro dzaj opa ko wa nia wła ści we go do trans por tu,
� ter min przy dat no ści do użyt ko wa nia,
� wy ja śnie nia wszyst kich sto so wa nych ozna czeń,
� przy wo ła nie za sto so wa nych do oce ny zgod no ści dy rek tyw,
� na zwę, ad res i nu mer jed nost ki no ty fi ko wa nej (JN), któ ra wy da ła cer ty fi kat oce ny ty pu

WE oraz nu mer jed nost ki no ty fi ko wa nej (JN), któ ra spra wu je nad zór nad wy ro bem.

4. Skut ki nie sto so wa nia sprzę tu
Re ak cja or ga ni zmu na szko dli we sub stan cje che micz ne za le ży od: 
� ich wła ści wo ści fi zy ko che micz nych,
� dro gi wchła nia nia, 
� wiel ko ści daw ki i okre su na ra że nia,
� cech or ga ni zmu, jak: płeć, wiek, ogól ny stan zdro wia i odży wia nie, 
� sta nu ukła dów: en do kry no lo gicz ne go, im mu no lo gicz ne go, ge ne tycz ne go, 
� czyn ni ków ze wnętrz nych, jak tem pe ra tu ra i wil got ność po wie trza. 
Skut ki na ra że nia na szko dli we sub stan cje che micz ne mo gą być miej sco we i ukła do we, a ich

na si le nie może mieć cha rak ter ostry lub prze wle kły. Skut ki miej sco we to dzia ła nie dra żnią ce oraz
uczu la ją ce. Skut ki ukła do we to zmia ny w ośrod ko wym i ob wo do wym ukła dzie ner wo wym, wą -
tro bie, ner kach, ukła dzie ser co wo -na czy nio wym itd. Wy ró żnia się ta kże od le głe na stęp stwa eks -
po zy cji na sub stan cje che micz ne. De fi niu je się je ja ko pro ce sy pa to lo gicz ne roz wi ja ją ce się
w or ga ni zmie po dłu ższym lub krót szym okre sie uta je nia. 

Wło ski w no sie
(po ma ga ją za trzy mać
więk sze cząst ki)

Ki cha nie
(po ma ga  utrzy mać prze wo dy
no so we  w czy sto ści) 

Śluz (gę sta, lep ka ciecz po kry -
wa ją ca na sze dro gi od de cho we,
po ma ga za trzy my wać mniej sze
cząst ki)

Rzę ski
(ko mór ki wło so wa te wy -
ście la ją ce dro gi od de cho -
we roz pro wa dza ją śluz)

Ka szel
(przy spie sza oczysz cza -
nie dróg od de cho wych)

Ma kro fa gi (po ma ga ją roz kła dać cząst ki
w pę che rzy kach płuc nych)

Rys. 1. Me cha ni zmy obron ne ukła du od de cho we go. 



Me cha nizm dzia ła nia py łów na or ga nizm ludz ki jest in ny niż w przy pad ku szko dli wych sub -
stan cji che micz nych. Py ły mo gą być przy czy ną me cha nicz ne go uszko dze nia błon ślu zo wych lub
skó ry, cho ro by uczu le nio wej, py li cy płuc, a ta kże cho ro by no wo two ro wej. 

Układ od de cho wy jest na tu ral nym fil trem po wietrz nym, któ re go sku tecz ność dzia ła nia ma -
le je wraz ze zmniej sza niem się wy mia ru cząst ki ae ro zo lu (py łu, dy mu, mgły, bak te rii, wi ru sów
itp.) prze do sta ją cej się wraz z po wie trzem pod czas wde chu do płuc. W no sie i gar dle za trzy my -
wa ne są cząst ki o śred ni cach więk szych od 1 mi kro me tra, pod czas gdy do pę che rzy ków płuc-

nych prze do sta ją się naj drob niej sze cząst ki py łów. Za le ga nie py łu w ka żdym z wy mie nio nych
ob sza rów dróg od de cho wych jest uza le żnio ne oprócz wy mia ru czą stek py łu, ta kże od bu do wy
dróg od de cho wych pro ce su od dy cha nia (ob ję tość po wie trza wdy cha ne go, czę sto tli wość od de -
chów, pręd kość prze pły wu po wie trza w dro gach od de cho wych). Z licz nych ba dań do świad czal -
nych i teo re tycz nych wy ni ka, że za nie bez piecz ne mo gą być uwa ża ne tyl ko py ły, któ rych cząst ki
są mniej sze od 7 μm. Ta frak cja py łu zwa na re spi ra bil ną jest od po wie dzial na za roz wój py li cy
płuc. Frak cje nie re spi ra bil ne rów nież nie mo gą być trak to wa ne ja ko bio lo gicz nie obo jęt ne. Du -
że cząst ki dzia ła ją szko dli wie na na bło nek mi gaw ko wy, po wo du jąc osła bie nie me cha ni zmów
sa mo obron nych or ga ni zmu, przez co wni ka nie py łu do ob sza rów pę che rzy ko wych jest ła twiej -
sze. Nie ma na to miast pew no ści, co do dol nej gra ni cy okre śla ją cej naj mniej szy wy miar cząst ki
ae ro zo lu, ja ką na le ży przyj mo wać roz pa tru jąc za gad nie nia szko dli we go dzia ła nia ae ro zo li na or -
ga nizm czło wie ka. Ba da nia po twier dzi ły, że dla czą stek py łu po ni żej 0,2 μm de cy du ją ce są już
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Sche mat 1. Przy kła dy wiel ko ści czą stek ae ro zo li – py łu, dy mu, mgły, mi kro or ga ni zmów cho ro bo twór -
czych. 



nie wy mia ry czą stek py łu, ale ich ma sa, po nie waż o szyb ko ści wchła nia nia do or ga ni zmu związ -
ków tok sycz nych, po wsta ją cych w wy ni ku roz pusz cze nia czą stek py łu, de cy du je przede wszyst -
kim ich ilość, a nie szyb kość wchła nia nia. Zja wi sko to jest szcze gól nie istot ne przy roz pa try wa niu
na ra że nia pra cow ni ków na wdy cha nie na no aero zo li. 

5. Bez po śred nie za gro że nie ży cia
Sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go sto so wa ny jest ta kże w sy tu acjach okre śla nych ja ko

wa run ki sta no wią ce bez po śred nie za gro że nie ży cia, któ rych skut kiem mo że być śmierć pra cow -
ni ka. Praw do po dob ne przy pad ki wy stą pie nia ta kich sy tu acji to: 

� ogra ni czo na prze strzeń, gdzie mo żli we jest do prze wi dze nia ry zy ko po wa żnych ob ra -
żeń lub śmier ci z po wo du na ra że nia na nie do bór tle nu lub nie bez piecz ne sub stan cje
che micz ne,

� nie do bór tle nu po wsta ły na sku tek: 
– czysz cze nia w ogra ni czo nej prze strze ni che micz nie obo jęt nym ga zem w ce lu usu -

nię cia ła two pal nych lub tok sycz nych ga zów, dy mu, pa ry lub ae ro zo li,
– wy stę po wa nia w przy ro dzie pro ce sów bio lo gicz nych zu ży wa ją cych tlen, któ re mo -

gą mieć miej sce w ka na łach ście ko wych, zbior ni kach za sob ni ko wych, ka na łach 
bu rzo wych, stu dzien kach itp. Po dob nie ga zy mo gą być wy twa rza ne ja ko efekt 
fer men ta cji w szczel nie za mknię tych si lo sach, gdzie by ły lub są prze cho wy wa ne
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Fot. 5. Przy kła dy sto so wa nia sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go w sy tu acjach bez po śred nie go za -
gro że nia ży cia: a czyn no ści re mon to we w po miesz cze niach o ogra ni czo nej po wierzch ni. b wy ko ny wa -
nie czyn no ści ra tun ko wych przy bra ku mo żli wo ści iden ty fi ka cji za gro żeń mu si od by wać się w izo lu ją cym
sprzę cie ochro ny ukła du od de cho we go.

ba



płody rol ne; w zbior ni kach fer men ta cyj nych, w wa rzel niach pi wa lub w ła dow niach
z po wo du prze wo że nia drew na lub drew nia nych wy ro bów, sta lo wych wió rów lub
opił ków, pro duk tów wa rzyw nych, ziar na, wę gla itp.,

– po zo sta wie nia zbior ni ka cał ko wi cie za mknię te go przez ja kiś czas (zwłasz cza wy -
ko na ne go ze sta li), kie dy pro ces two rze nia się rdzy na we wnętrz nej po wierzch ni
zbior ni ka zu ży wa tlen. No wo wy pro du ko wa ne lub oczysz czo ne stru mie niem śru -
tu zbior ni ki ze sta li wę glo wej są szcze gól nie po dat ne na rdze wie nie, zwłasz cza te
o du żej po wierzch ni, jak np. wy mien ni ki cie pła, se pa ra to ry, fil try itp.,

– ry zy ka wzro stu po zio mu dwu tlen ku wę gla z cio sa ne go ka mie nia wa pien ne go po -
łą czo ne go z pro ce sem od wad nia nia, gdy jest on mo kry,

– ope ra cja spa la nia i ta kie pra ce jak: spa wa nie i szli fo wa nie, któ re zu ży wa ją tlen;
– wy pie ra nia po wie trza pod czas za mra ża nia, na przy kład cie kłym azo tem;
– stop nio wego wy czer py wa nia się tle nu, kie dy pra cow ni cy od dy cha ją w ogra ni czo -

nej prze strze ni i gdzie za bez pie cze nie wy mia ny po wie trza jest niewy star cza ją ce.
� awa ria spo wo do wa na sub stan cja mi che micz ny mi.

6. Iden ty fi ka cja za gro żeń
Skut ki wchła nia nia szko dli wych sub stan cji che micz nych przez układ od de cho wy za le żą od fi -

zy ko che micz nych wła ści wo ści tych sub stan cji. Z te go po wo du pro ble mem naj wy ższej wa gi sta -
je się pra wi dło we okre śle nie wszyst kich czyn ni ków szko dli wych dla ukła du od de cho we go
mo gą cych wy stą pić pod czas prze by wa nia lu dzi w stre fie za gro żo nej, ich cha rak te ry sty ka in dy -
wi du al na oraz re ak cje za cho dzą ce w mie sza ni nach tych związ ków. Za gro że nia mi dla ukła du od -
de cho we go są:
� ae ro zo le (pył, dym, mgła, mi kro or ga ni zmy cho ro bo twór cze),
� gazy i pary substancji chemicznych,
� nie do bór tle nu (po ni żej 19% obj.).

Dla sub stan cji che micz nych zo sta ły okre ślo ne nor ma ty wy hi gie nicz ne. Sys tem usta la nia nor -
ma ty wów hi gie nicz nych po le ga na za ło że niu, że dla ka żdej sub stan cji ist nie je ta kie stę że nie,
w któ rym i po ni żej któ re go nie wy wo łu je ona żad nych szko dli wych zmian w sta nie zdro wia pra -
cow ni ka. Pol ska li sta nor ma ty wów hi gie nicz nych obej mu je trzy ka te go rie naj wy ższych do pusz -
czal nych stę żeń:
� naj wy ższe do pusz czal ne stę że nie (NDS) – śred nie wa żo ne, któ re go od dzia ły wa nie

na pra cow ni ka w cią gu 8-go dzin ne go do bo we go i ty go dnio we go wy mia ru cza su pra -
cy przez okres je go ak tyw no ści za wo do wej nie po win no spo wo do wać ujem nych zmian
w je go sta nie zdro wia oraz w sta nie zdro wia przy szłych po ko leń, 

� naj wy ższe do pusz czal ne stę że nie chwi lo we (NDSCh) – war tość śred nia, któ ra nie
po win na spo wo do wać ujem nych zmian w sta nie zdro wia pra cow ni ka oraz w sta nie
zdro wia przy szłych po ko leń, je śli utrzy mu je się w śro do wi sku pra cy nie dłu żej niż 30 mi -
nut w cza sie zmia ny ro bo czej,
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� naj wy ższe do pusz czal ne stę że nie pu ła po we (NDSP) – któ re ze wzglę du na za gro że -
nie zdro wia lub ży cia pra cow ni ka nie mo że być w śro do wi sku pra cy prze kro czo ne w żad -
nym mo men cie.

Wa żne in for ma cje na te mat sub stan cji che micz nych i ich mie sza -
nin mo żna zna leźć na ety kie cie znaj du ją cej się na ich opa ko wa niu.
Po nad to pro du cent, dys try bu tor lub im por ter wpro wa dza ją cy do
ob ro tu nie bez piecz ną sub stan cję che micz ną lub jej mie sza ni nę, 
są zo bo wią za ni do udo stęp nie nia od bior cy od po wied niej kar ty
cha rak te ry sty ki.
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Cząst ki sta łe Ga zy i pa ry Nie do bór tle nu

Po wie trze do brej ja ko ści

79% in ne ga zy
(głów nie azot)

21% O2

Nie do bór tle nu
< 19% tle nu

Sche mat 2. Po dział za gro żeń dla ukła du od de cho we go. 

Fot. 6. Sub stan cje che micz ne oraz kar ta cha rak te ry sty ki.



Kar ta cha rak te ry sty ki sub stan cji che micz nych i ich mie sza nin (przy dat na jest w pro -
ce sie oce ny ry zy ka) za wie ra in for ma cje o:
� iden ty fi ka cji sub stan cji che micz nej i jej mie sza nin oraz iden ty fi ka cji pro du cen ta, 
� iden ty fi ka cji za gro żeń,
� skład ni kach, 
� pierw szej po mo cy,
� po stę po wa niu w przy pad ku po ża ru,
� po stę po wa niu w przy pad ku nie za mie rzo ne go uwol nie nia sub stan cji do śro do wi -

ska,
� po stę po wa niu z sub stan cją i jej ma ga zy no wa niem,
� me to dach kon tro li na ra że nia oraz za le ca nych środ kach ochro ny in dy wi du al nej,
� wła ści wo ściach fi zycz nych i che micz nych,
� sta bil no ści i re ak tyw no ści sub stan cji,
� sub stan cjach tok sy ko lo gicz nych,
� po stę po wa niu z od pa da mi,
� trans por cie,
� prze pi sach praw nych.

Pod czas iden ty fi ka cji za gro żeń na le ży ta kże pa mię tać, że gdy or ga nizm na ra żo ny jest na dwa
lub wię cej związ ków che micz nych, a ich łącz ne dzia ła nie tok sycz ne mo że być:
� nie za le żne – związ ki che micz ne wy wo łu ją ró żne efek ty lub wy ka zu ją ró żne me cha ni zmy

dzia ła nia,
� su mu ją ce (ad dy tyw ne) – wiel kość efek tów lub od po wie dzi po wo do wa nej przez dwa lub

wię cej związ ków che micz nych jest ilo ścio wo rów na su mie efek tów lub od po wie dzi spo -
wo do wa nych przez związ ki che micz ne po da wa ne po je dyn czo,

� sy ner gi stycz ne – na stę pu je po tę go wa nie dzia ła nia tok sycz ne go jed ne go związ ku che -
micz ne go przez in ny zwią zek, jed no cze śnie wpro wa dzo ny,

� an ta go ni stycz ne – na stę pu je osła bie nie dzia ła nia sub stan cji tok sycz nej wy stę pu ją cej
w obec no ści in ne go związ ku tok sycz ne go.

7. Oce na ry zy ka
Pro ce du rę sza co wa nia ry zy ka przed sta wio no za po mo cą al go ryt mu. Ma on za sto so wa nie

w przy pad ku na ra że nia pra cow ni ków na sub stan cje che micz ne wy stę pu ją ce w po wie trzu, dla
któ rych zo sta ły usta lo ne war to ści naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń, wchła nia ne przez układ
od de cho wy. Je że li naj wy ższe do pusz czal ne stę że nia nie zo sta ły usta lo ne, na le ży okre ślić do -
pusz czal ne war to ści stę że nia na pod sta wie np.: da nych z li te ra tu ry spe cja li stycz nej lub opi nii
eks per tów.

Je że li w wy ni ku przed sta wio nej pro ce du ry ry zy ko zo sta nie osza co wa ne ja ko du że, w ce lu
za bez pie cze nia pra cow ni ka, na le ży za sto so wać od po wied nie środ ki ochro ny dla ukła du od de -
cho we go. 
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W przy pad ku na ra że nia pra cow ni ków na dzia ła nie sub stan cji ra ko twór czych na le ży osza -
co wać ry zy ko ja ko du że. Po nie waż sub stan cje ra ko twór cze są za li cza ne do gru py sub stan cji
o dzia ła niu bez pro go wym, za sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej mo że być trak to wa -
ne je dy nie ja ko dzia ła nie tym cza so we. Nie za pew nia ono bo wiem cał ko wi te go wy eli mi no wa nia
czyn ni ka ra ko twór cze go, lecz umo żli wia zmniej sze nie je go stę że nia.

Ps      – śred nie wa żo ne stę że nie sub stan cji che micz nej lub py łu na sta no wi sku pra cy. 
PCh  – stę że nie chwi lo we sub stan cji che micz nej. 
Pp     – stę że nie pu ła po we sub stan cji che micz nej.

8. Wy bór sprzę tu 
Przed przy stą pie niem do wy bo ru sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go na le ży prze pro -

wa dzić iden ty fi ka cję wszyst kich za gro żeń wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy oraz do ko nać oce -
ny ry zy ka za wo do we go. W mia rę po trzeb trze ba zro bić po mia ry stę żeń czyn ni ków nie-
bez piecz nych i szko dli wych, a na stęp nie po rów nać je z war to ścia mi nor ma ty wów hi gie nicz nych.
Krot ność prze kro cze nia war to ści do pusz czal nych bę dzie wska zów ką przy do bo rze kla sy ochron -
nej, a wie dza na te mat dzia ła nia tych czyn ni ków wska że ko niecz ny za kres ochro ny. 
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Podaj stężenia 
substancji szkodliwej 

PS, PCh, PP

Czy:
PS > NDS lub

PCh > NDSCH  lub  PP > NDSP

Nie

Czy:
PS <0,5 NDS i PCh < 0,5 NDSCH  

lub PS <0,5 NDS i  PP < 0,5 NDSP

Ryzyko zawodowe 
małe

Ryzyko zawodowe 
średnie

Ryzyko zawodowe 
duże

Tak

Tak Nie



Ja kie jest stę że nie?

Sche mat 3. Przy kła dy me tod po mia ru czyn ni ków che micz nych. 

Przy wyborze sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go na le ży ta kże uwzględ nić do dat ko we
in for ma cje do ty czą ce:

� or ga ni za cji sta no wi ska pra cy, 

� wa run ków kli ma tycz nych, 

� do dat ko wych za gro żeń niezwią za nych z ko niecz no ścią sto so wa nia środ ka ochro ny in -
dy wi du al nej, 

� cech użyt kow ni ka, 

� cza su pra cy i in nych, spe cy ficz nych ele men tów, któ re mo gły by ujem nie wpły wać na stan
zdro wia lub sa mo po czu cie pra cow ni ka. 

Więk szość z tych in for ma cji pra co daw ca po wi nien uzy skać w wy ni ku kon sul ta cji z pra -
cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi. W przy pad kach, gdy to jest mo żli we, na le ży pra cow ni -
ko wi po zo sta wić mo żli wość wy bo ru mo de lu z gru py sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go
o od po wied nich do za gro żeń pa ra me trach ochron nych. Po ziom bez pie czeń stwa pra cow ni -
ków dra ma tycz nie się zmniej sza, gdy sprzęt uży wa ny jest w cza sie krót szym niż jest to wy ma -
ga ne ze wzglę du na eks po zy cję na za gro że nia. 

Po wstęp nym wy bo rze sprzę tu na le ży spraw dzić:

� Czy sprzęt jest od po wied ni do za gro żeń i wa run ków sta no wi ska pra cy? Np. pół ma ski fil -
tru ją ce mo gą nie za pew nić od po wied niej ochro ny, gdy py ły są szcze gól nie tok sycz ne
lub ra ko twór cze (np. pył azbe stu).

� Czy za sto so wa nie sprzę tu nie spo wo du je jed no cze śnie zwięk sze nia ogól ne go po zio mu
ry zy ka za wo do we go? Np. sto so wa nie ma ski mo że ogra ni czyć po le wi dze nia i w kon se -
kwen cji do pro wa dzić do zde rze nia z po ru sza ją cy mi się ele men ta mi sta no wi ska pra cy.
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Po miar 
do zy me trycz ny 

Po miar 
po je dyn czy

mg/m3 

= ppm

włó kien/cm3



� Czy sprzęt jest od po wied nio do pa so wa ny do użyt kow ni ka po wy ko na niu nie zbęd nych
re gu la cji? Ko niecz ne jest spraw dze nie in dy wi du al ne go do pa so wa nia czę ści twa rzo wej
sprzę tu. Jest to szcze gól nie istot ne w przy pad ku ko niecz no ści sto so wa nia sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go przez ko bie ty.

� Czy uwzględ nio ne zo sta ły wy ma ga nia er go no micz ne oraz stan zdro wia pra cow ni ka?
Pro ce du ra do bo ru sprzę tu po win na uwzględ niać ta kże oce nę sta nu zdro wia pra cow ni -
ków, ze szcze gól nym uwzględ nie niem scho rzeń, któ re utrud nia ją lub unie mo żli-
wia ją sto so wa nie sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go. Np.
wa dy wzro ku mo gą sta no wić ba -
rie rę do sto so wa nia ma ski. In nym
istot nym pro ble mem jest nie -
możli wość wła ści we go do pa so -
wa nia czę ści twa rzo wej sprzę tu
dla osób o nie ty po wym kształ cie
twa rzy lub po sia da ją cych za rost
na twa rzy.

� Czy są okre ślo ne wa run ki sto so -
wa nia sprzę tu ochro ny ukła du
od de cho we go, a w szcze gól no -
ści przy pad ki i czas, w któ rym po -
wi nien być no szo ny? Np. istot ne
jest usta le nie cza su ochron ne go
dzia ła nia po chła nia czy par sub -
stan cji che micz nych.

� Czy w przy pad ku wy stę po wa nia
wię cej niż jed ne go za gro że nia
i ko niecz no ści sto so wa nia kil ku
środ ków ochro ny in dy wi du al nej
– środ ki te da ją się do pa so wać wzglę dem sie bie (bez zmniej sza nia ich pa ra me trów
ochron nych)? Np. za sto so wa nie pół ma ski fil tru ją cej mo że unie mo żli wić do pa so wa nie
go gli ochron nych. 

9. Sprzęt fil tru ją cy
Pod sta wo wym środ kiem ochro ny ukła du od de cho we go przed ae ro zo la mi jest sprzęt fil tru -

ją cy. Ele men tem za pew nia ją cym oczysz cza nie po wie trza od de cho we go jest włók ni na fil tra cyj -
na, o od po wied niej cha rak te ry sty ce. W za le żno ści od sku tecz no ści fil tra cji czy li ilo ści czą stek
(w tym ta kże mi kro or ga ni zmów) wy chwy ty wa nych ze stru gi po wie trza w od nie sie niu do ilo ści
na pły wa ją cych czą stek, sprzęt fil tru ją cy za li cza ny jest do jed nej z trzech klas: 1, 2, 3. Kla sy fi ka-
cja ta jest nie za le żna od roz wią za nia kon struk cyj ne go sprzę tu (filtr czy pół ma ska fil tru ją ca) 
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Fot. 7. Me to da in dy wi du al ne go do pa so wa nia sprzę tu
ochro ny ukła du od de cho we go – np. pół ma ski fil tru ją cej. 



a użyt kow nik jest o niej in for mo wa ny po przez od po wied nie zna ko wa nie. Po ni żej przed sta wio -
no spo sób zna ko wa nia pod sta wo wych ty pów sprzę tu fil tru ją ce go. 

Pół ma ski fil tru ją ce 

Zna ko wa nie umiesz czo ne na pół ma sce fil tru ją cej po win no za wie rać:
� na zwę, znak han dlo wy lub in ny ele ment iden ty fi ku ją cy pro du cen ta lub do staw cę,
� zna ko wa nie iden ty fi ku ją ce typ wy ro bu,
� nu mer i rok pu bli ka cji nor my eu ro pej skiej (w przy pad ku pół ma sek fil tru ją cych jest to

nor ma EN 149),
� sym bole FFP1, FFP2 lub FFP3 od po wied nio do kla sy ochron nej,
� sym bo le FFP1, FFP2 lub FFP3 ozna cza ją ce gwa ran to wa ną sku tecz ność ochron ną wo bec

ae ro zo li mo de lo wych zgod nie z za pi sa mi nor my EN 149, gdzie:
� FFP1 – naj ni ższy po ziom ochro ny, pół ma ski prze zna czo ne do sto so wa nia, gdy stę że nie

sub stan cji szko dli wej wy stę pu ją cej w po sta ci ae ro zo lu nie prze kra cza czte ro krot nej war -
to ści Naj wy ższe go Do pusz czal ne go Stę że nia (NDS),

� FFP2 – śred ni po ziom ochro ny, pół ma ski prze zna czo ne do sto so wa nia, gdy stę że nie sub -
stan cji szko dli wej wy stę pu ją cej w po sta ci ae ro zo lu nie prze kra cza dzie się cio krot nej war -
to ści NDS,

� FFP3 – wy so ki po ziom ochro ny, pół ma ski prze zna czo ne do sto so wa nia, gdy stę że nie
sub stan cji szko dli wej wy stę pu ją cej w po sta ci ae ro zo lu nie prze kra cza trzy dzie sto krot -
nej war to ści NDS,

� ozna cze nie wska zu ją ce czy pół ma ska jest jed no krot ne go (NR) czy wie lo krot ne go uży -
cia (R). 

Fot. 8. Pół ma ski fil tru ją ce o ró żnej sku tecz no ści za trzy my wa nia czą stek py łów, dy mów, mgieł, mi kro or -
ga ni zmów cho ro bo twór czych: a ni ski po ziom ochro ny – FFP1; b śred ni po ziom ochro ny – FFP2; 
c wy so ki po ziom ochro ny – FFP3. 
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FFP1 FFP2 FFP3



Fil try kom ple to wa ne z pół ma ska mi/ma ska mi

Dla fil trów kap su ło wa nych, któ rych ma te riał fil tru ją cy jest umiesz czo ny we wnątrz obu do -
wy, ozna cze nie po win no za wie rać na stę pu ją ce in for ma cje: 
� od po wied ni typ i kla sę fil tru (P1, P2 lub P3) oraz bar wę wy ró żnia ją cą bia łą,
� ozna cze nie, że filtr jest do sprzę tu dwu fil tro we go,
� nu mer i rok wy da nia nor my eu ro pej skiej (w przy pad ku fil trów to nor ma EN 143),
� przy naj mniej rok do pusz czal ne go okre su prze cho wy wa nia,
� na zwę pro du cen ta, znak to wa ro wy lub in ne środ ki iden ty fi ka cji,
� na pis: „Patrz in for ma cje po da ne przez pro du cen ta” przy naj mniej w ofi cjal nym ję zy ku

kra ju prze zna cze nia lub sto sow ny pik to gram,
� ozna cze nie wska zu ją ce czy filtr jest jed no krot ne go (NR) czy wie lo krot ne go uży cia (R). 

Fil try nie kap su ło wa ne wy ko na ne w ca ło ści z ma te ria łu fil tru ją ce go (bez obu do wy) po win -
ny być ozna czo ne ja ko:
� od po wied ni typ i kla sa fil tru P1, P2 lub P3,
� znak iden ty fi ku ją cy typ,
� ozna cze nie wska zu ją ce czy filtr jest jed no krot ne go (NR) czy wie lo krot ne go uży cia (R).
Kla sy fil trów P1, P2 i P3 ozna cza ją tę sa mą sku tecz ność ochron ną wo bec ae ro zo li, co kla -

sy pół ma sek fil tru ją cych FFP1, FFP2 i FFP3. 

10. Sprzęt po chła nia ją cy 
Sprzęt po chła nia ją cy do ochro ny przed ga za mi i pa ra mi oraz sub stan cji che micz nych mo że

być po chła nia czem prze zna czo nym do kom ple to wa nia z pół ma ska mi i ma ska mi oraz pół ma -
ska mi po chła nia ją cy mi. 

Ozna cze nia dla po szcze gól nych ty pów po chła nia czy zgod nie z nor mą EN 14387 są na stę -
pu ją ce:
� typ ozna czo ny li te rą A oraz bar wą brą zo wą – prze zna czo ny do ochro ny przed okre ślo -

ny mi przez pro du cen ta, o tem pe ra tu rze wrze nia po wy żej 65°C,
� typ ozna czo ny symbolem AX oraz bar wą brą zo wą – prze zna czo ny do ochro ny

przed okre ślo ny mi przez pro du cen ta pa ra mi sub stan cji or ga nicz nych i ga za mi or ga nicz -
ny mi o tem pe ra tu rze wrze nia po ni żej 65°C,

� typ ozna czo ny li te rą B oraz bar wą sza rą – prze zna czo ny do ochro ny przed okre ślo ny mi
przez pro du cen ta nie orga nicz ny mi pa ra mi i ga za mi, z wy jąt kiem tlen ku wę gla,

� typ ozna czo ny li te rą E oraz bar wą żół tą – prze zna czo ny do ochro ny przed dwu tlen kiem
siar ki oraz in ny mi okre ślo ny mi przez pro du cen ta pa ra mi i ga za mi kwa śny mi,

� typ ozna czo ny li te rą K oraz bar wą zie lo ną – prze zna czo ny do ochro ny przed amo nia -
kiem oraz okre ślo ny mi przez pro du cen ta or ga nicz ny mi po chod ny mi amo nia ku,

� typ ozna czo ny sym bo lem SX oraz bar wą fio le to wą – prze zna czo ny do ochro ny
przed okre ślo ny mi przez pro du cen ta sub stan cja mi, tzw. po chła niacz spe cjal ny. 

Środki ochrony układu oddechowego                                                                                                                    17



Wszyst kie ele men ty po chła nia ją ce dzie li się po nad to na trzy kla sy ochron ne: 1, 2 i 3, okre -
śla jąc je, ja ko ele men ty po chła nia ją ce o:
� ni skiej po jem no ści sorp cyj nej, prze zna czo ne do ochro ny przed ga za mi lub pa ra mi o stę -

że niu ob ję to ścio wym w po wie trzu nie prze kra cza ją cym 0,1% – kla sa ochron na 1,
� śred niej po jem no ści sorp cyj nej, prze zna czo ne do ochro ny przed ga za mi lub pa ra mi

o ob ję to ścio wym stę że niu w po wie trzu nie prze kra cza ją cym 0,5% – kla sa ochron na 2,
� wy so kiej po jem no ści sorp cyj nej, prze zna czo ne do ochro ny przed ga za mi lub pa ra mi

o ob ję to ścio wym stę że niu w po wie trzu do 1% – kla sa ochron na 3.

Pół ma ski po chła nia ją ce zna ko wa ne są sym bo lem FM przed okre śle nia mi iden ty fi ku ją cy mi
typ i kla sę ochron ną. Wy ma ga nia, me to dy ba dań i spo so by zna ko wa nia te go ty pu sprzę tu za -
war te są w normie EN 405 (do ty czy pół ma sek po chła nia ją cych z za wo ra mi). Wy ma ga nia w za -
kre sie pa ra me trów ochron nych od po wia da ją war to ściom okre śla nym dla po chła nia czy. Tym
sa mym dla pół ma sek po chła nia ją cych obo wią zu ją te sa me za sa dy po dzia łu na ty py i kla sy 
(A1, B1, E1, K1...). 

Je śli ist nie je ko niecz ność ochro ny pra cow ni ków przed jed no cze snym od dzia ły wa niem ae -
ro zo li oraz ga zów i par sub stan cji che micz nych ko niecz ne jest jed no cze sne za sto so wa nie fil trów
i po chła nia czy, ja ko sprzę tu fil tru ją co po chła nia ją ce go.

11. Sprzęt oczysz cza ją cy z dmu cha wą 
Sprzęt oczysz cza ją cy z dmu cha wą (fil tru ją cy, po chła nia ją cy lub fil tru ją co po chła nia ją cy) dzie li

się na dwa pod sta wo we ty py: 
� sprzęt ze wspo ma ga niem prze pły wu po wie trza wy po sa żo ny w ma ski, pół ma ski lub

ćwierć ma ski (ozna czo ny w za le żno ści od kla sy ochron nej ja ko TM1, TM2, TM3),
� sprzęt z wy mu szo nym prze pły wem po wie trza wy po sa żo ny w heł my lub w kap tu ry

(ozna czo ny w za le żno ści od kla sy ochron nej ja ko TH1, TH2, TH3).
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Fot. 9. Przy kład sprzę tu oczysz cza ją -
ce go (fil tru ją co po chła nia ją cy) – pół -
ma ska z fil tro po chła nia cza mi. 



Sprzęt ze wspo ma ga niem prze pły wu po wie trza skła da się z ele men tu oczysz cza ją ce -
go (fil tru, po chła nia cza, fil tro po chła nia cza), czę ści twa rzo wej (ma ski, pół ma ski lub ćwierć ma -
ski) oraz dmu cha wy no szo nej przez użyt kow ni ka. Dmu cha wa po łą czo na jest z czę ścią
twa rzo wą bez po śred nio lub za po mo cą gięt kie go wę ża, a jej za da niem jest wspo ma ga nie
prze pły wu po wie trza przez ele ment oczysz cza ją cy. Sprzęt mo że być uży wa ny rów nież bez
włą cze nia na wie wu. Za le ca się je go sto so wa nie pod czas prac, w któ rych wy stę pu je cza so we
na si le nie za nie czysz cze nia, po nie waż po zwa la on na zmien ne w cza sie re gu lo wa nie stop nia
sku tecz no ści. Dzię ki do dat ko we mu efek to wi chło dze nia znacz nie po pra wia się kom fort od -
dy cha nia w trak cie prac pro wa dzo nych w za nie czysz czo nej at mos fe rze i w ucią żli wych wa -
run kach kli ma tycz nych. Oczysz -
cza ją cy sprzęt ze wspo ma ga niem
prze pły wu po wie trza po wi nien
speł niać wy ma ga nia za war te
w nor mie EN 12942.

Sprzęt z wy mu szo nym prze -
pły wem po wie trza skła da się
z czę ści twa rzo wej (po sia da ją cej
kap tur lub hełm), do któ rej (za po -
mo cą dmu cha wy no szo nej przez
użyt kow ni ka na pa sie no śnym)
do star cza ne jest po wie trze po -
przez ele ment oczysz cza ją cy (filtr,
po chła niacz, fil tro po chła niacz)
i gięt ki wąż. Mi mo ofe ro wa nej 
ni ższej sku tecz no ści w porów na -
niu ze sprzę tem ze wspo ma ga -
niem, ochro ny z wy mu szo nym
prze pły wem po wie trza sta no wią
in te re su ją ce rozwią za nie, głów nie
ze wzglę du na ró żno rod ność roz -
wią zań czę ści twa rzo wych, któ re
w wie lu przy pad kach umo żli wia ją
jed no cze sną ochro nę ukła du od -
de chowe go, oczu i twa rzy użyt -
kow ni ka. Oczysz cza ją cy sprzęt
z wy mu szo nym prze pły wem po-
wie trza po wi nien speł niać wy ma -
ga nia za war te w nor mie EN
12941. Sprzęt ten jest szcze gól nie
za le ca ny do ochro ny przed py ła -
mi azbe stu i czyn ni ka mi bio lo -
gicz ny mi.

Środki ochrony układu oddechowego                                                                                                                    19

Fot. 10. Przy kła dy sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go z wy -
mu szo nym prze pły wem po wie trza: a lek ki sprzęt za le ca ny
do ochro ny przed bak te ria mi, wi ru sa mi; b jed no cze sna ochro na
oczu i twa rzy oraz ukła du od de cho we go przed py ła mi o du żej
ener gii, szcze gól nie za le ca na do prac zwią za nych z czysz cze niem
du żych, sil nie za bru dzo nych ele men tów. 

a

b



12. Sprzęt izo lu ją cy 
Do gru py sprzę tu izo lu ją ce go za li cza się wie le ty pów i od mian od po wia da ją cych ró żnym

po trze bom sta no wisk pra cy, na któ rych wa run ki śro do wi sko we wy mu sza ją sto so wa nie te go ty -
pu za bez pie czeń. Du ża ró żno rod ność roz wią zań sprzę tu izo lu ją ce go sta no wi po twier dze nie po -
trze by dą że nia do udo sko na la nia tych ochron, szcze gól nie pod wzglę dem po pra wy kom for tu
ich użyt ko wa nia. 

Ogól nie sprzęt ten dzie li my na dwie gru py: 
� sta cjo nar ny sprzęt izo lu ją cy,
� au to no micz ny sprzęt izo lu ją cy.
Do pierw szej z wy mie nio nych grup za li cza my wszyst kie ro dza je sprzę tu, w któ rych po wie -

trze do od dy cha nia jest do pro wa dza ne za po mo cą prze wo du spo za stre fy ska że nia. Są to:
� apa ra ty wę żo we świe że go po wie trza (w wer sji z ma ską, pół ma ską, ze spo łem ust ni ka lub

kap tu rem);
� apa ra ty wę żo we sprę żo ne go po wie trza (w wer sji z ma ską, z au to ma tem od de cho wym,

z pół ma ską z au to ma tem od de cho wym nad ci śnie nio wym, o prze pły wie cią głym).
Gru pę au to no micz ne go sprzę tu izo lu ją ce go two rzą dwie pod sta wo we ka te go rie:
� apa ra ty po wietrz ne bu tlo we (w wer sji ze sprę żo nym po wie trzem);
� apa ra ty re ge ne ra cyj ne (w wer sji ze sprę żo nym tle nem, z cie kłym tle nem i z tle nem che -

micz nie zwią za nym).
Do bór od po wied nie go sprzę tu izo lu ją ce go na le ży 

uza le żnić od:
� ro dza ju wy ko ny wa nych prac: sta no wi sko pra cy 

sta łe, ru cho me, pra ca w te re nie,

� lo ka li za cji nie bez piecz ne go ob sza ru w od nie sie niu do naj bli ższe go ob sza ru z po wie -
trzem na da ją cym się do od dy cha nia,

� cza su pra cy w ochro nie, 
� ob cią że nia pod czas pra cy, 
� fi zjo lo gicz nych uwa run ko wań pra cow ni ków, 
� ogra ni czeń w mo żli wo ści sto so wa nia da ne go ty pu sprzę tu ze wzglę du na je go wy -

mia ry, bu do wę itp.,
� czyn no ści za wo do wych pra cow ni ka,
� wskaź ni ka ochro ny da ne go sprzę tu.
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Fot. 11. Przy kład izo lu ją ce go sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go (apa rat po wietrz -
ny bu tlo wy). 



13. Do bór sprzę tu do za gro żeń 
W do bo rze od po wied nie go ro dza ju sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go pomocne może

być sko rzy sta nie z przed sta wio ne go al go ryt mu. Aby osza co wać sku tecz ność ochron ną sprzę tu
w za le żno ści od zi den ty fi ko wa ne go po zio mu za gro że nia za le ca ne jest wy ko rzy sta nie tzw. wskaź -
ni ka ochro ny.
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Czy na stanowisku pracy występuje:
1. niedobór tlenu? stęż. obj. <19%
2. stężenie aerozolu przekracza wartość 500 x NDS
3. występują gazy i/lub pary w stężeniu przekraczającym 

1% obj.

Czy znasz zagrożenia występujące
na stanowisku pracy?

Czy na stanowisku pracy mogą nagle
pojawić się nieznane substancje szkodliwe

w nieznanych ilościach?

Wybierz dodatkowo
odpowiedni sprzęt

roboczy

Czy znasz nazwę i stężenie substancji
chemicznej (aerozolu) występującego

na stanowisku pracy?

Zastosuj sprzęt
ucieczkowy

Wybierz 
odpowiedni sprzęt

oczyszczający

Wybierz sprzęt
izolujący

Czy na stanowisku
pracy występują stale
substancje szkodliwe?

Zanieczyszczenia
aerozolami

Zanieczyszczenia 
parami i/lub gazami

Zanieczyszczenia
aerozolami oraz 

parami i/lub gazami

Pozostań tylko 
przy sprzęcie
ucieczkowym

Wybierz sprzęt
filtrujący

Wybierz sprzęt
pochłaniający

Wybierz sprzęt
filtrującopochłaniający

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak



14. Wskaź nik ochro ny
Dla ce lów oce ny cał ko wi tej sku tecz no ści sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go (tzw. do -

pa so wa nia) sto so wa ne jest ba da nie la bo ra to ryj ne umo żli wia ją ce ilo ścio wy po miar war to ści
wszyst kich ro dza jów prze cie ku czyn ni ków nie bez piecz nych i szko dli wych dla ukła du od de -
cho we go za war tych w po wie trzu od de cho wym pod czę ścią twa rzo wą sprzę tu. Ba da nie to,
zwa ne cał ko wi tym prze cie kiem we wnętrz nym, uwzględ nia jed no cze śnie pe ne tra cję sub stan -
cji te sto wej przez:
� ele men ty oczysz cza ją ce (fil try, po chła nia cze, fil tro po chła nia cze),
� nie szczel ność obrze ża,
� za wo ry wde cho we i wy de cho we.

Ba da nie na le ży prze pro wa dzać z udzia łem 10-ciu lo so wo wy bra nych osób, w spe cjal nej
ko mo rze, w at mos fe rze sub stan cji te sto wej: ae ro zo lu chlor ku so du lub sze ścio flu or ku siar ki.
Ka żdy z uczest ni ków ba da nia, po wi nien być ubra ny w kom plet ny sprzęt ochro ny ukła du od -
de cho we go, a na stęp nie mu si wy ko nać, w ko mo rze ba daw czej, ze staw ćwi czeń fi zycz nych.
Po miar po le ga na po bie ra niu pró bek po wie trza z ko mo ry oraz ze stre fy od dy cha nia – czy li
spod czę ści twa rzo wej i okre śle niu w nich stę że nia sub stan cji te sto wej. Sto su nek stę że nia sub -
stan cji te sto wej w stre fie od dy cha nia do stę że nia tej sub stan cji w ko mo rze, wy ra żo ny w pro -
cen tach, jest mia rą cał ko wi te go prze cie ku we wnętrz ne go. 

Wy nik ba da nia cał ko wi te go prze cie ku we wnętrz ne go dla sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go umo żli wia wy zna cze nie no mi nal ne go wskaź ni ka ochro ny dla ka żdej kla sy ochron -
nej da ne go ty pu sprzę tu. 

No mi nal ny wskaź nik ochro ny to mak sy mal na pro cen to wa war tość cał ko wi te go prze -
cie ku we wnętrz ne go, wy zna czo na dla ka żdej kla sy ochron nej sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go, zgod nie z nor ma mi se rii EN okre śla na ja ko: 

gdzie:

CPW – la bo ra to ryj nie wy zna czo na war tość cał ko wi te go prze cie ku we wnętrz ne go wy ra żo na w %.

Wy ra żo ny ja ko wiel kość nie mia no wa na okre śla, ile ra zy stę że nie za py le nia w po wie trzu
pod czę ścią twa rzo wą użyt kow ni ka ob ni ży ło się na sku tek za sto so wa nia ochro ny. 

Do bór sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go pod wzglę dem kla sy ochron nej i ty pu za -
sto so wa nej czę ści twa rzo wej za le ży od re la cji, w ja kiej po zo sta je stę że nie za nie czysz cze nia
da ne go śro do wi ska pra cy w sto sun ku do je go do pusz czal nych war to ści. Im więk sze jest prze -
kro cze nie war to ści gra nicz nych, tym ochro na po win na cha rak te ry zo wać się wy ższą sku tecz -
no ścią, a za tem po sia dać więk szą war tość wskaź ni ka ochro ny. Ma jąc do dys po zy cji ró żne
ro dza je sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, po cząw szy od sprzę tu oczysz cza ją ce go wy -
po sa żo ne go w pół ma ski lub ćwierć ma ski, po przez wy so ko sku tecz ne ma ski, jesz cze sku tecz -
niej sze eg zem pla rze sprzę tu oczysz cza ją ce go z wy mu szo nym prze pły wem po wie trza lub ze
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100
NPF =

CPW



wspo ma ga niem, ka żdy użyt kow nik mo że do ko nać wła ści we go wy bo ru, uwzględ nia jąc wy -
ma ga nia sta no wi ska pra cy. Po moc ne w tym wy bo rze sta nie się wy zna cze nie mi ni mal nej war -
to ści wskaź ni ka ochro ny w na stę pu ją cy spo sób: 

Mak sy mal ne stę że nie za nie czysz cze nia śro do wi ska ze wnętrz ne go 
MPF= 

Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie (NDS) dla za nie czysz czeń śro do wi ska pra cy 

Po ob li cze niu mi ni mal nej war to ści wskaź ni ka ochro ny użyt kow nik po wi nien do ko nać wy -
bo ru ro dza ju i kla sy sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go tak, aby sprzęt ten cha rak te ry zo -
wał się wy ższą war to ścią wy zna czo ne go dla nie go wskaź ni ka ochro ny. 

NPF > MPF
Przy kła do wy spo sób po stę po wa nia dla okre ślo ne go śro do wi ska pra cy:
� NDS dla py łu wy no si – 3 mg/m3

� mak sy mal ne stę że nie py łu wy zna czo ne w cią gu jed nej zmia ny wy no si – 9 mg/m3 – Mi -
ni mal ny wskaź nik ochro ny (MPF) wy no si 3 – od po wied ni do tych wa run ków, jest za -
tem sprzęt fil tru ją cy kla sy P1, czyli półmaski filtrujące klasy P1 lub półmaski z fil tra mi
kla sy P1, dla któ rych no mi nal ny wskaź nik (NPF) ochro ny wy no si 4.

W ta be li po da no przy kła dy do bo ru od po wied nie go sprzę tu fil tru ją ce go oraz je go kla sy
ochron nej. 

Ta be la 1. 
Do bór kla sy ochron nej sprzę tu do wy stę pu ją ce go za gro że nia na sta no wi sku pra cy.

Środki ochrony układu oddechowego                                                                                                                    23

NDS 
[mg/m3]

Śred nie stę że nie py łu
na sta no wi sku pra cy

w cią gu 8 go dzin
[mg/m3]

Mi ni mal ny 
wskaź nik 

ochro ny MPF

No mi nal ny 
wskaź nik 
ochro ny 

NPF > MPF

Ro dzaj ochro ny i kla sa

(Przy kład)

4 10 2,5

4

4

5

Pół ma ska fil tru ją ca FFP1

Pół ma ska z fil trem P1

Ma ska z fil trem P1

4 28 7

9

9

16

Pół ma ska fil tru ją ca FFP2

Pół ma ska z fil trem P2

Ma ska z fil trem P2

4 52 13

16

20

20

20

Ma ska z fil trem P2

Pół ma ska fil tru ją ca FFP3

Pół ma ska z fil trem P3

Sprzęt fil tru ją cy z wy mu szo nym
prze pły wem po wie trza THP2



15. Czas użyt ko wa nia sprzę tu 
Wszyst kie ty py sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go prze zna czo ne są do pra cy cią głej lub

ja ko sprzęt uciecz ko wy. Po dział ten ma bez po śred ni zwią zek z cza sem ich ochron ne go dzia ła -
nia. Sprzęt uciecz ko wy, w tym ta kże fil tru ją cy, po chła nia ją cy lub fil tru ją co po chła nia ją cy (np.
do ewa ku acji lud no ści cy wil nej ze stre fy ob ję tej po ża rem) ma czas użyt ko wa nia w za kre sie 5-20
mi nut i jest on za wsze po da ny przez pro du cen ta w in struk cji użyt ko wa nia. 

Ja ki jest czas na ra że nia?
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NDS 
[mg/m3]

Śred nie stę że nie py łu
na sta no wi sku pra cy

w cią gu 8 go dzin
[mg/m3]

Mi ni mal ny 
wskaź nik 

ochro ny MPF

No mi nal ny 
wskaź nik 
ochro ny 

NPF > MPF

Ro dzaj ochro ny i kla sa

(Przy kład)

4 96 24

900

100

500

Ma ska z fil trem P3

Sprzęt fil tru ją cy ze wspo ma ga -
niem prze pły wu po wie trza TMP2

Sprzęt fil tru ją cy z wy mu szo nym
prze pły wem po wie trza THP3

5 15 3

4

4

5

Pół ma ska fil tru ją ca FFP1

Pół ma ska z fil trem P1

Ma ska z fil trem P1

20 15 0,75 MPF<1 – Brak ko niecz no ści sto so wa nia ochro ny

Ta be la 1. cd.

Wie le urzą dzeń po mia ro -
wych re je stru je śred nie
stę że nie w da nym okre -
sie cza su.

Sche mat 4. Na le ży pa mię tać, aby przy okre śla niu cza su bez piecz ne go sto so wa nia sprzę tu ochro ny ukła -
du od de cho we go uwzględ nić rze czy wi stą eks po zy cję pra cow ni ka na za gro że nia. 

Te po mia ry są zwy kle
za pi sy wa ne ja ko:

8 h
Dłu go ter mi no wa 
Eks po zy cja 
NDS

15 min.
Krót ko ter mi no wa 
Eks po zy cja 
NDSCH

=



Na le ży sto so wać za sa dę, aby czas pra cy w sprzę cie prze zna czo nym do pra cy cią głej był
mo żli wie jak naj krót szy. Wy ni ka to głów nie ze znacz nych ucią żli wo ści spo wo do wa nych: ogra -
ni cze nia mi w od bio rze nie któ rych bodź ców, trud no ścia mi w po ro zu mie wa niu się, ogra ni cze -
niem po la wi dze nia itp. 

Wie le z ty pów sprzę tu fil tru ją ce go nie podlega konserwacji i jest jed no ra zo we go użyt ku (np.
pół ma ski fil tru ją ce, fil try nie kap su ło wa ne). Dlatego sprzęt filtrujący należy wymieniać po każdej
zmianie roboczej. Je go za le tą jest hi gie nicz ność, a wa dą ko niecz ność okre śle nia spo so bu uty li -
za cji. Fil tru ją cy sprzęt jed no ra zo we go uży cia ozna czo ny jest sym bo lem NR. 

Czas użyt ko wa nia fil tru ją ce go sprzę tu wie lo krot ne go uży cia za le ży od:
� ro dza ju i kla sy ochron nej sto so wa ne go sprzę tu fil tru ją ce go,
� speł nie nia wy ma gań w za kre sie za tka nia dla pół ma sek fil tru ją cych (D),
� ro dza ju wy ko ny wa nych czyn no ści za wo do wych (pra ca lek ka, śred nio cię żka i cię żka),
� pre dys po zy cji użyt kow ni ków (płeć, wiek, wy dol ność fi zycz na),
� wła sno ści py łów, głów nie pod wzglę dem ich hi gro sko pij no ści,
� wa run ków mi kro kli ma tycz nych śro do wi ska pra cy.
De cy du ją ce zna cze nie w tym za kre sie ma wzrost opo rów prze pły wu po wie trza prze kła da -

ją cy się w spo sób bez po śred ni na opo ry od dy cha nia. Na stę pu je on za wsze na sku tek od kła da -
nia się czą stek py łu w ma te ria łach fil tra cyj nych i mo że pro wa dzić do od rzu ce nia ochro ny przez
pra cow ni ka. Wa run ki, któ re sprzy ja ją te mu zja wi sku to: znacz ne stę że nie za py le nia, hi gro sko pij -
ność py łów i pod wy ższo na wil got ność po wie trza, pra ca o cha rak te rze cię żkiej, pył po li dy sper -
syj ny o znacz nych wiel ko ściach czą stek. 

W ka żdej in struk cji użyt ko wa nia fil tru ją ce go sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go
umiesz czo ny jest za pis o ko niecz no ści je go wy mia ny na no wy, w przy pad ku wzro stu opo ru
od dy cha nia w spo sób sta no wią cy zbyt du że źró dło ucią żli wo ści dla pra cow ni ka. Pa ra metr ten
oce nia ny jest su biek tyw nie i za le ży od cech osob ni czych użyt kow ni ka oraz od wa run ków pra -
cy. Po wo du je to ko niecz ność sza co wa nia liczby wy mian sprzę tu pod czas eks po zy cji pra cow -
ni ka na czyn nik py ło wy.

Fil tru ją cy sprzęt wie lo krot ne go użycia ozna czo ny jest sym bo lem R.
Dla użyt kow ni ków po chła nia ją ce go lub fil tru ją co po chła nia ją ce go sprzę tu ochro ny ukła du

od de cho we go istot ną spra wą jest czas, w któ rym sprzęt ten speł nia swo ją funk cję. Czas ten
okre śla ny jest ja ko czas ochron ne go dzia ła nia i jest funk cją po jem no ści sorp cyj nej i za le ży od:
� ty pu po chła nia cza/pół ma ski po chła nia ją cej,
� stę że nia ga zów i par w po wie trzu,
� po jem no ści sorp cyj nej war stwy po chła nia ją cej,
� wil got no ści i tem pe ra tu ry ota cza ją ce go po wie trza,
� stop nia ucią żli wo ści pra cy.
W prak ty ce nie jest mo żli we okre śle nie do kład ne go cza su ochron ne go dzia ła nia sprzę tu

po chła nia ją ce go. Dla użyt kow ni ka sto so wa nie sprzę tu po chła nia ją ce go wią że się z trud no -
ścia mi w okre śle niu mo men tu, w któ rym nie zbęd na jest je go wy mia na spo wo do wa na na sy -
ce niem sor ben tu. Dal sze użyt ko wa nie sprzę tu po wo du je, że użyt kow nik za czy na od dy chać
za nie czysz czo nym po wie trzem. Po wszech nie sto so wa ną me to dą oce ny stop nia zu ży cia po -
chła nia cza/pół ma ski po chła nia ją cej jest wy ko rzy sta nie ostrze gaw czych cech sub stan cji 
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che micz nych, ta kich jak za pach, smak. Przyj mu je się, że po chła niacz/pół ma skę po chła nia ją cą
na le ży wy mie nić za wsze wte dy, kie dy użyt kow nik wy czu je cha rak te ry stycz ny smak i/lub za pach
sub stan cji che micz nej, przed któ rą sprzęt sta no wi ochro nę.

Do oczysz cza ją ce go sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go wie lo krot ne go użyt ku za li czyć
na le ży ta kże sprzęt ze wspo ma ga niem i wy mu szo nym prze pły wem po wie trza (fil tru ją cy, po chła -
nia ją cy i fil tru ją co po chła nia ją cy). Czas je go bez piecz ne go sto so wa nia okre śla war tość ob ję to -
ścio we go na tę że nia prze pły wu po wie trza, mo ni to ro wa na za po mo cą czuj ni ka sys te mu
sy gna li za cji. Je śli prze pływ ten jest po ni żej mi ni mal nej war to ści okre ślo nej przez pro du cen ta
ozna cza to, że wy czer pa ne jest źró dło za si la nia lub za tka ne ele men ty oczysz cza ją ce po wie trze
od de cho we (fil try, po chła nia cze lub fil tro po chła nia cze).

16. Do pa so wa nie 
Środ ki ochro ny ukła du od de cho we go tzw. szczel nie do pa so wa ne nie po win ny być sto so -

wa ne przez oso by, któ rych bro da, bo ko bro dy oraz bli zny itd. unie mo żli wia ją pra wi dło we do pa -
so wa nie czę ści twa rzo wej lub za kłó ca ją zgod ne z od po wied ni mi nor ma mi funk cjo no wa nie
za wo rów od de cho wych. W ta kim przy pad ku je dy nie sprzęt oczysz cza ją cy z wy mu szo nym prze -
pły wem po wie trza mo że gwa ran to wać sku tecz ną ochro nę. Ka żdo ra zo wo, przed uży ciem wszyst -
kich ty pów sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, na le ży spraw dzić czy:
� sprzęt nie jest uszko dzo ny,
� nie są uszko dzo ne za wo ry od de cho we,
� ta śmy na gło wia po zwa la ją na szczel ne do pa so wa nie,
� ele men ty oczysz cza ją ce (fil try, po chła niacz, fil tro po chła nia cze) są w do brym sta nie, tzn.

czy nie jest uszko dzo ne opa ko wa nie jed nost ko we, obu do wa oraz czy ozna cze nia od -
po wia da ją zi den ty fi ko wa ne mu za gro że niu,

� nie zo sta ła prze kro czo na da ta wa żno ści sprzę tu.
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Fot 12. Wy mia na zu ży tych
ele men tów po chła nia ją cych
mu si być do ko na na przez
pra cow ni ka w śro do wi sku
wol nym od za nie czysz czeń
ga zów lub par szko dli wych
sub stan cji che micz nych. 



Dodatkowo należy sprawdzić dla sprzę tu ze wspo ma ga niem lub z wy mu szo nym prze pły -
wem po wie trza stan na ła do wa nia ba te rii oraz (zgod nie z in struk cją pro du cen ta) czy jest osią -
ga ne mi ni mal ne ob ję to ścio we na tę że nie prze pły wu do star cza ne go po wie trza. 

W ce lu za pew nie nia jak naj lep szej szczel no ści czę ści twa rzo wej, spo sób za kła da nia, do -
pa so wy wa nia i zdej mo wa nia sprzę tu po wi nien prze bie gać we dług na stę pu ją ce go sche ma tu:
� umie ścić część twa rzo wą, tak, aby przy kry wa ła usta i nos lub ca łą twarz (w za le żno ści

od czę ści twa rzo wej); (Fot. 13a),
� za ło żyć na gło wie tak, aby dwie od dziel ne je go ta śmy znaj do wa ły się na czub ku gło -

wy i na kar ku; (Fot. 13b),
� do pa so wać na ciąg taśm na gło wia tak, aby część twa rzo wa utrzy my wa na by ła w usta -

lo nym po ło że niu; (Fot. 13c),
� w przy pad ku pół ma sek fil tru ją cych do pa so wać uszczel kę no so wą,
� w ce lu zdję cia czę ści twa rzo wej na le ży po lu zo wać ta śmy na gło wia po przez zwol nie -

nie za cze pów; (Fot. 13d, e).
Po za ło że niu i do pa so wa niu czę ści twa rzo wej trze ba spraw dzić jej szczel ność. W tym ce lu

na le ży: 
� za kryć szczel nie dłoń mi wlo ty ele men tów fil tru ją cych,
� wy ko nać wdech (je że li od czu je się sil ny opór wde chu, a ścian ki pół ma ski przy bli żą się do

twa rzy – wte dy bę dzie my mieć pew ność, że jest szczel na i pra wi dło wo za mo co wa na),
� za kryć szczel nie dłoń mi wy lo ty za wo rów wy de cho wych,
� wy ko nać wy dech (je że li od czu je się sil ny opór wy de chu, a ścian ki pół ma ski od da lą się

od twa rzy, bę dzie my mieć pew ność, że jest szczel na i pra wi dło wo za mo co wa na).

Środki ochrony układu oddechowego                                                                                                                    27

Fot. 13. a, b, c, d, e Spo so by za -
kła da nia, do pa so wy wa nia i zdej -
mo wa nia sprzę tu ochro ny dróg
od de cho wych (pół ma sek fil tru -
ją cych).

a b c

d e



W przy pad ku za ob ser wo wa nia ja kiej kol wiek nie szczel no ści część twa rzo wą trze ba do pa so -
wać po now nie i znów spraw dzić jej szczel ność. Gdy nie uda się uzy skać szczel no ści, część twa -
rzo wą na le ży wy mie nić. 

17. Za kres szko leń dla pra cow ni ków 
Przy dział sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go kon kret nym użyt kow ni kom wy mu sza

jed no cze sne prze pro wa dze nie szko le nia na sta no wi sku pra cy. Ta ki in struk taż po wi nien za wie -
rać in for ma cje na te mat:
� czyn ni ków nie bez piecz nych lub szko dli wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy,
� ko niecz no ści sto so wa nia sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go, ze wska za niem skut -

ków je go niesto so wa nia,
� spo so bu użyt ko wa nia sprzę tu ukła du od de cho we go, ze szcze gól nym uwzględ nie -

niem: czyn no ści przy go to waw czych, pra wi dło we go za kła da nia, do pa so wa nia, spraw -
dze nia szczel no ści, ogra ni czeń w sto so wa niu (np. cza so wych),

� spo so bu zdej mo wa nia, prze cho wy wa nia i kon ser wa cji, czę sto ści wy mia ny na no we
eg zem pla rze sprzę tu.

Pra cow ni cy, jak i oso by nad zo ru ją ce sto so wa nie sprzę tu po win ny wie dzieć: 

� ja kie wła ści wo ści ochron ne ma ją środ ki ochro ny ukła du od de cho we go, 
� ja kie są kon se kwen cje ich nie sto so wa nia, 
� w ja ki spo sób na le ży użyt ko wać sprzęt zgod nie z prze zna cze niem okre ślo nym w in -

struk cji pro du cen ta (trze ba za pew nić, aby in struk cje użyt ko wa nia by ły do stęp ne oraz
zro zu mia łe dla pra cow ni ków),

� że środ ki ochro ny in dy wi du al nej są ostat nim ele men tem za bez pie cza ją cym pra cow -
ni ka (po za sto so wa niu in nych me tod pre wen cji) i dla te go wa żne jest ich sto so wa nie
przez ca ły czas eks po zy cji na za gro że nie,

� w ja ki spo sób czy ścić sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go oraz kie dy trze ba go wy -
co fać z uży cia. 

Szko le nia do ty czą ce uży wa nia sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go po win ny:
� być or ga ni zo wa ne na koszt pra co daw cy, 
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Fot. 14. Przed ka żdym uży ciem sprzę tu ochro ny ukła -
du od de cho we go trze ba spraw dzić je go do pa so wa -
nie. W szcze gól no ści do ty czy to pół ma sek fil tru ją cych,
któ rych szczel ność za le ży od pra wi dło we go ukształ -
to wa nia uszczel ki no so wej i do brej re gu la cji taśm na -
gło wia. 



� być wy ko ny wa ne w go dzi nach pra cy, 
� uwzględ niać no we lub zmie nia ją ce się

za gro że nia,
� być okre so wo po wta rza ne.

Fot. 15. Pod czas szko leń po win ny być zor ga ni zo wa -
ne od po wied nie po ka zy po praw ne go za kła da nia,
do pa so wa nia i no sze nia sprzę tu ochro ny ukła du od -
de cho we go. 

18. Prze glą dy tech nicz ne i kon ser wa cja 
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej są z za sa dy prze zna czo ne do oso bi ste go użyt ku. Je że li oko -

licz no ści wy ma ga ją, aby da ny sprzęt był no szo ny przez wię cej niż jed ną oso bę, na le ży pod jąć
od po wied nie dzia ła nia w ce lu za pew nie nia, aby ta kie użyt ko wa nie nie stwa rza ło ja kich kol -
wiek pro ble mów zdro wot nych lub hi gie nicz nych dla użyt kow ni ków. Pra co daw ca jest zo bo -
wią za ny bez płat nie za pew nić czysz cze nie, kon ser wa cję, na pra wę, od py la nie lub od ka ża nie
sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go. 

Sprzę tu nie wol no prze cho wy wać ra zem z sub stan cja mi tok sycz ny mi i dzia ła ją cy mi ne ga -
tyw nie na ma te ria ły, z któ rych jest wy ko na ny lub wy dzie la ją cy mi nie przy jem ne za pa chy. 

Nie do pusz czal ne jest prze cho wy wa nie sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go i je go ele -
men tów w miej scach na ra żo nych na bez po śred nie dzia ła nie pro mie ni sło necz nych lub w od -

le gło ści mniej szej niż 1 m od urzą dzeń
grzej nych. Sprzęt na le ży prze wo zić
w wa run kach za bez pie cza ją cych go
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi
i wpły wa mi at mos fe rycz ny mi. 

Okres prze cho wy wa nia nie po wi -
nien być dłu ższy niż po da ny przez pro -
du cen ta, gdyż użyt ko wa nie prze ter-
mi no wa ne go lub uszko dzo ne go fil tru
al bo po chła nia cza, czy czę ści twa rzo -
wej mo że stać się przy czy ną za tru cia.

Bezpośrednio po wyjściu ze strefy
skażonej filtry wielokrotnego użytko-
wania należy zabezpieczyć po przez
umiesz cze nie ich w her me tycz nym
opa ko wa niu jed nost ko wym. 

Po ka żdo ra zo wym uży ciu część
twa rzo wą wie lo krot ne go użyt ku trze ba
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Fot. 16. Sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go oraz je go ele -
men ty na le ży prze cho wy wać wy łącz nie w opa ko wa niach fa -
brycz nych w po miesz cze niach su chych, po zba wio nych
szko dli wych par i ga zów, za pew nia ją cych utrzy ma nie od po -
wied niej tem pe ra tu ry i wil got no ści po wie trza. 



umyć w cie płej wo dzie z my dłem, na stęp nie do kład nie wy su szyć naj czę ściej po przez po zo sta -
wie nie do wy schnię cia w po wie trzu wol nym od za nie czysz czeń. Za le ca się prze pro wa dza nie
okre so wych de zyn fek cji czę ści twa rzo wych (zgod nie z in struk cją użyt ko wa nia) oraz przy ka żdo -
ra zo wej zmia nie użyt kow ni ka. Pod czas okre so wych prze glą dów sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go oraz przed i po ka żdym uży ciu na le ży spraw dzić po praw ność funk cjo no wa nia za wo rów
od de cho wych i w ra zie ko niecz no ści do ko nać wy mia ny płat ka za wo ru. Nie spraw ne za wo ry oraz
wy stę pu ją ce nie szczel no ści mo gą stać się przy czy ną bar dzo po wa żnych za truć. 

Na prawy sprzę tu po wi nien wy ko ny wać wy łącz nie pro du cent lub au to ry zo wa ny przed sta -
wi ciel (je że li in struk cja użyt ko wa nia nie stwier dza ina czej). Za bra nia się też do ko ny wa nia prze -
glą dów tech nicz nych i okre so wych oraz na praw i wy mian ele men tów kon struk cyj nych przez
oso by nie prze szko lo ne, a ta kże sto so wa nia ja kich kol wiek czę ści za mien nych nie za twier dzo -
nych przez pro du cen ta da ne go sprzę tu (patrz str. 31 Przykładowy formularz).

19. Za rzą dza nie użyt ko wa niem sprzę tu 
Użyt ko wa nie sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go po win no być nad zo ro wa ne. Spe cjal -

ne ozna ko wa nie ob sza rów, w któ rych sto so wa nie sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go jest
obo wiąz ko we mo że sta no wić w tym za kre sie ogrom ną po moc. Zaw sze jed nak trze ba pa mię -
tać o po trze bie wy raź ne go zde fi nio wa nia gra nic ta kich ob sza rów. Wy dzie la nie ma łych ob sza -
rów o wiel ko ści zbli żo nej do rze czy wi ste go jest bar dziej ce lo we niż usta na wia nie ob sza ru
sto so wa nia sprzę tu w ca łym warsz ta cie, czy też od dzia le. 

Pra cow ni cy zaj mu ją cy sta no wi ska kie row ni cze obo wią za -
ni są ta kże do sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej we
wszyst kich ob sza rach, w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki nie bez -
piecz ne i szko dli we. Od ka dry kie row ni czej i za rzą dza ją cej wy -
ma ga się też opra co wa nia i wdro że nia pro ce dur oraz in struk cji
na wy pa dek zmian w pro ce sie tech no lo gicz nym, zmian wy ko -
rzy sty wa nych ma te ria łów, re duk cji nor ma ty wów hi gie nicz nych,
prze su nięć per so ne lu, po ja wie nia się mo żli wo ści zdo by cia i wy -
ko rzy sta nia no wych, sku tecz niej szych lub wy god niej szych
środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Pra cow ni cy i ich przed sta wi cie le po win ni być in for mo wa ni
o wszyst kich po dej mo wa nych dzia ła niach do ty czą cych bez pie -
czeń stwa i zdro wia w przy pad ku sto so wa nia przez nich środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej. Do bie ra jąc je na le ży po szu ki wać
kom pro mi su mię dzy po trze bą za pew nie nia sku tecz nej ochro -
ny a wy mo ga mi pro ce su pro duk cyj ne go. 

Po moc ne we wszyst kich dzia ła niach zwią za nych z funk cjo no wa niem sys te mu za rzą dza -
nia bez piecz nym sto so wa niem sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go mo gą być in for ma cje
za war te w prze wod ni ku – nor mie EN 529: 2005, za wie ra ją cym za le ce nia do ty czą ce do bo ru,
użyt ko wa nia i kon ser wa cji wszyst kich ty pów sprzę tu (patrz str. 32 Przykładowy formularz). 
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Rys. 2. Zna ki bez pie czeń stwa
po win ny przy po mi nać pra cow -
ni kom o ko niecz no ści sto so wa -
nia środ ków ochro ny in dy wi-
du al nej oraz okre ślać stre fy,
w któ rych wy ma ga ne jest ich
sto so wa nie.



Przy kła do wy for mu larz wspo ma ga ją cy mo ni to ro wa nie obo wiąz ków pra co daw cy
zwią zanych z za pew nie niem bez piecz ne go użyt ko wa nia sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go przy dzie lo ne go pra cow ni ko wi. 
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Stanowisko pracy

Rodzaj zanieczyszczenia

Stężenie .......................................mg/m3 / ppm / % obj.

Niedobór tlenu

Konieczność stosowania sprzętu
ucieczkowego

Zalecany sprzęt ochrony układu oddechowego

Dane dotyczące użytkowania sprzętu

Pracownik

Stanowisko 

Data doboru sprzętu

Data szkolenia pracownika

Zastosowany model sprzętu /

Dobrany typ sprzętu ochrony układu
oddechowego (klasa ochrony)

Prowadzący szkolenie/podpis

Podpis pracownika

Ograniczenia w stosowaniu

Zarost 
Zniekształcona twarz
Okulary
Żadne

Wynik testu dopasowania

Zadowalający (podciśnieniowy) . . . . . . . . . . . . . 
Zadowalający (nadciśnieniowy) . . . . . . . . . . . . . 
Zadowalający (inny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niezadowalający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Konserwacja – czyszczenie Codziennie
Inne

Konserwacja – dezynfekcja
Codziennie
Raz w tygodniu
Inne

Zatwierdził / Podpis / Data /                                /
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Przy kła do wy formularz po moc ny pod czas użyt ko wa nia, kon tro li, nad zo ru i kon ser -
wa cji sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go (np. ma sek).

Formularz inspekcji sprzętu ochrony układu oddechowego

Wydział/ komórka
przedsiębiorstwa

Użytkownik

Data ostatniej kontroli

Nazwa ochrony Maska

Nr identyfikacyjny

Nazwa elementu
kontrolowanego Stan dobry Do wymiany Uwagi

Taśmy nagłowia

Sprzączki

Zawory wydechowe

Zawór wdechowy

Łącznik

Wizjer

Obejma wizjera

Korpus

Półmaska wewnętrzna

Membrana foniczna

Ogólny stan techniczny Dobry Do naprawy Do zniszczenia

Sprawdził
...............................................

Data
..................................

Zatwierdził
.................................

Data następnej kontroli
...................................................



Spis treści

3 / Wstęp 

3 / Obowiązki pracodawcy

5 / Oznakowanie CE i instrukcja producenta

7 / Skutki niestosowania sprzętu 

9 /  Bezpośrednie zagrożenie życia

10 / Identyfi kacja zagrożeń 

12 / Ocena ryzyka

13 / Wybór sprzętu 

15 /  Sprzęt fi ltrujący

17 / Sprzęt pochłaniający

18 /  Sprzęt oczyszczający z dmuchawą

20 /  Sprzęt izolujący

21 / Dobór sprzętu do zagrożeń

22 / Wskaźnik ochrony

24 / Czas użytkowania sprzętu 

26 /  Dopasowanie

28 / Zakres szkoleń dla pracowników 

29 / Przeglądy techniczne i konserwacja

30 / Zarządzanie użytkowaniem sprzętu

31 / Przykładowe formularze 

Podstawy prawne (3 str. okładki)

Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym postanowienia dotyczące stosowa-
nia środków ochrony indywidualnej, w tym sprzętu ochrony układu oddechowego 
jest Kodeks pracy. Zgodnie z art. 2376 §1 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 środka-
mi. Zgodnie z § 3 tego samego art., środki ochrony indywidualnej dostarczane przez 
pracodawcę powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, określone 
w odrębnych przepisach. 

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące zasad bezpiecznego stosowania środków 
ochrony indywidualnej są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 91, poz. 811). Zmiany te w części dotyczącej 
środków ochrony indywidualnej (załącznik nr 2 do ww. wymienionego rozporzą-
dzenia) wynikają z wdrożenia postanowień dyrektywy 89/656/EWG (L 393/18 
z 30.12.1989) w procesie integracji z Unią Europejską. Dyrektywa ta określa mini-
malne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników stosu-
jących środki ochrony indywidualnej w miejscu pracy. 

Jednocześnie istnieje drugi nurt regulacji prawnych w zakresie środków ochrony indy-
widualnej wynikający z systemu oceny zgodności. W Polsce przepisy w tym zakresie 
wdraża rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 
2173). Określa ono tzw. wymagania zasadnicze dla tych środków, warunki i tryb do-
konywania oceny zgodności oraz sposób i wzór oznakowania CE. Przy tworzeniu pro-
jektu rozporządzenia kierowano się zasadą zachowania maksymalnej zgodności me-
rytorycznej z postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
(L 399, 30.12.1989), która reguluje zasady oceny zgodności i wprowadzania na rynek 
Unii Europejskiej środków ochrony indywidualnej. 
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