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Zamawiający, Dostawca i Organ upowaŜniony w procesie 
sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem 

wprowadzanym do uŜytku 

 
lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej oraz organów, komórek i jednostek 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
w tym producenta, dystrybutora i importera. 

Dostawca zostaje wyłoniony w drodze postę-
powania przetargowego przez Zamawiającego. Po 
uprawomocnieniu się wyniku postępowania i po 
podpisaniu umowy Dostawca jest zobowiązany do 
pisemnego zgłoszenia wyrobu do Organu upowaŜ-
nionego (Art. 18 pkt.1 ustawy), przesyłając w za-
łączeniu potwierdzoną kopię umowy i specyfikację 
techniczną. PoniewaŜ ustawa i akty wykonawcze do 
niej nie określają terminu przesłania powyŜszych 
dokumentów, przyjęto w praktyce, Ŝe jest to 5 dni 
roboczych. Termin ten musi być potwierdzony w 
umowie. 

W oparciu o umowę i specyfikację techniczną 
Zakład Nadzoru nad Wyrobem przekazuje Dos-
tawcy   propozycje Planu Nadzoru, który po 
uzgodnieniu i zatwierdzeniu jest realizowany przez 

przedstawicieli Dostawcy i Organu upowaŜnionego. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe w Planie Nadzoru opisane są 
czynności do wykonania wynikające z zapisów 
aktów wykonawczych do ustawy oraz umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, dlatego teŜ 
tak waŜne jest właściwe przygotowanie specyfikacji 
technicznej i umowy przez Zamawiającego. 

Wykonanie i potwierdzenie czynności opisanych 
w Planie Nadzoru jest podstawą do adnotacji Organu 
upowaŜnionego na deklaracji zgodności OiB 
Dostawcy, a przekazanie tej deklaracji przez 
Dostawcę do Zamawiającego jest podstawą do 
wprowadzenia wyrobu do uŜytku. 
 

Podsumowanie 
 
Pracownicy Zakładu Nadzoru nad Wyrobem 

sprawowali nadzór nad czynnościami związanymi 
z wyrobem wprowadzanym do uŜytku przy dosta-
wach wyrobów dla Policji, StraŜy Granicznej i Biura 
Ochrony Rządu. 

Pozyskana wiedza praktyczna w trakcie wykony-
wania tego nadzoru pozwala na postawienie wnios-
ku, Ŝe poprzez wprowadzenie systemu oceny zgod-
ności wyrobów tworzą się prawidłowe relacje po-
między Zamawiającym i Dostawcą w procesie na-
bywania wyrobów. TakŜe potwierdza się funkcja 
Organu upowaŜnionego jako niezaleŜnego podmiotu 
od stron umowy, realizującego nadzór nad prze-
biegiem czynności Dostawcy w ramach wykonywa-
nego kontraktu. 
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Ochraniacze przeciwuderzeniowe w sporcie 
– moda i konieczność 
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roblem urazowości wśród ludzi uprawiają-
cych sport wyczynowo i rekreacyjnie jest 
w ciągu ostatnich lat coraz większy. Wynika 

to ze skali tego zjawiska. Corocznie, na świecie, aŜ 
75 milionów ludzi ulega róŜnego rodzaju urazom 
„sportowym”, przy czym ponad 10% z nich ginie lub 

doznaje trwałego inwalidztwa [1]. Na podstawie 
ankiety przeprowadzonej w 1999 roku przez Sekcję 
Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa 
Ortopedii i Traumatologii szacuje się, Ŝe w Polsce 
ogólna liczba tego rodzaju urazów przekracza 
10 000, a liczba osób doznających trwałego 

P 
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inwalidztwa sięga ponad 600 rocznie. Szczególne 
zaniepokojenie budzi fakt, Ŝe wśród poszko-
dowanych ogromną większość stanowią młodzi lu-
dzie. Znamienne jest to, Ŝe zdecydowana większość 
urazów powstaje u osób uprawiających sport w 
ramach rekreacji. Sytuacja ta moŜe wynikać 
z braku przygotowania fizycznego tych ludzi, jak 
równieŜ z tego, Ŝe sport rekreacyjny uprawia wie-
lokrotnie więcej osób niŜ sport wyczynowy. Za 
najbardziej „urazogenne” uwaŜa się sporty moto-
cyklowe, jeździectwo, kolarstwo, narciarstwo oraz 

sporty kontaktowe takie, jak: hokej, koszykówka, 
piłka noŜna, piłka ręczna, sporty walki [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8]. 

Urazy sportowe stanowią istotny odsetek wśród 
urazów dziecięcych oraz powaŜny problem zdro-
wotny u młodzieŜy szkolnej [9]. Wyniki badań 
przeprowadzonych w 2006 roku w Oddziale Kli-
nicznym Medycyny Ratunkowej w Łodzi wykazały, 
Ŝe spośród 951 dzieci aŜ 46% przyjętych było 
z   powodu urazów sportowych. Zaobserwo-
wano,   Ŝe   w    obraŜeniach sportowych kończyny
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Rys. 1. Przykłady zastosowań ubiorów ochronnych w róŜnych dyscyplinach sportowych 
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górnej dominowały złamania kości przedramienia, 
a kończyny dolnej – urazy tkanek miękkich.  

Nasilenie występowania urazów w róŜnych ro-
dzajach sportów jest zróŜnicowane i zaleŜy od spe-
cyfiki danej dyscypliny. Z analizy liczby występo-
wania uszkodzeń ciała podczas uprawiania najbar-
dziej popularnych dyscyplin sportowych oraz z a-
nalizy wypadków motocyklowych i rowerowych [6, 
10, 11, 12] wynika, Ŝe obszarami ciała zagroŜonymi 
ryzykiem najczęstszych uszkodzeń są kończyny 
dolne i górne, w dalszej kolejności tułów, szczegól-
nie obszar pleców. 

W Polsce brak jest rzetelnych danych dotyczących 
statystyki informującej o liczbie osób uprawiających 
róŜne sporty, o częstotliwości i rodzajach wypadków 
podczas uprawiania sportów oraz o występowaniu 
najczęstszych urazów. MoŜna załoŜyć jednak, Ŝe 
statystyka dotycząca epidemiologii występowania 
poszczególnych urazów prowadzona dla innych 
krajów europejskich jest reprezentatywna równieŜ 
dla Polski. Zgodnie z prawdą, Ŝe lepiej zapobiegać 
niŜ leczyć, wszelkie działania profilaktyczne w 
zakresie omawianej problematyki są szczególnie 
istotne. NaleŜą do nich: stosowanie 
specjalistycznego wyposaŜenia ochronnego (kasków, 
ochraniaczy przeciwuderzeniowych) i odzieŜy 
ochronnej. Skuteczność i wynikająca stąd potrzeba 
stosowania takiego wyposaŜenia zostały wielokrot-
nie potwierdzone raportami i badaniami medycz-
nymi [9, 13, 14, 15, 16, 17, 18].  

Przykładowe zastosowania specjalistycznych 
ubiorów i ochraniaczy przeciwuderzeniowych 
przedstawia rys. 1. 

Ubiory i elementy wyposaŜenia ochronnego, 
których zadaniem jest minimalizowanie ryzyka 
i zapobieganie moŜliwości wystąpienia urazu, na-
leŜą do grupy wyrobów określanych jako Środki 
Ochrony Indywidualnej (ang. Personal Protective 
Equipment – PPE). W krajach Unii Europejskiej 
wymagania, stawiane wyrobom określanym jako 
Środki Ochrony Indywidualnej, zostały ujednolicone 
specjalnym aktem prawnym – Dyrektywą 
89/686/EWG. W Dyrektywie tej sformułowano o-
gólne wymagania, jakie powinien spełniać dany 
wyrób, aby mógł być oznaczony znakiem CE1.. Do 
takich wyrobów zaliczane są takŜe ochraniacze 
przeciwuderzeniowe naleŜące do wyposaŜenia osób 
uprawiających sporty urazowe. W Europejskim Ko-
mitecie Normalizacyjnym (fr. Comité Européen de 
Normalisation – CEN)2 , w połowie lat 90 rozpoczę-
to prace nad przygotowaniem norm dotyczących 
wymagań i metod badań ubiorów i wyposaŜenia, 
stosowanych w niektórych dyscyplinach sportowych.  

                                                        
1 Znak CE oznacza, Ŝe produkt przeszedł procedurę oceny 
zgodności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 
UE 89/686/EEC i moŜe być wprowadzony do obrotu. 
Odpowiedzialność za wyrób nakłada się na producenta. 
 
2 Prace prowadzone są w Komitecie Technicznym TC 162, Grupach 
Roboczych WG9 i WG11. 

Od tego czasu opublikowano szereg norm z tego 
zakresu, z których większość została przetłumaczo-
na i wprowadzona przez Polski Komitet Normali-
zacyjny (PKN). W pracach tych uczestniczyła 
równieŜ autorka niniejszej publikacji. Wykaz norm 
zamieszczono w tabeli 1. 

Obszerną analizę przedstawionych w tabeli 1 
norm zamieszczono w opracowaniu [19]. Metody 
badawcze opisane w tych normach opierają się na 
wykorzystaniu urządzenia zrzutowego (ang. Drop 
Tower). Schemat konstrukcji stanowiska zrzutowego 
przedstawia rysunek 2. Zasada działania urządzenia 
jest następująca: na próbkę umieszczoną na 
kowadle, przymocowanym do podstawy o masie 
1000 kg, spada wzdłuŜ pionowych prowadnic bijak 
o określonej masie i z określoną energią. Podczas 
badania rejestrowana jest siła przekazana na ko-
wadło, pod badany ochraniacz, za pomocą zamon-
towanego w podstawie kowadła piezoelektrycznego 
czujnika siły. Próbki spełniające wymagania normy 
to te, dla których maksymalna wartość siły 
przekazanej, przy danej wartości energii uderzenia, 
nie przekracza wartości określonej w normie.  

Wymagania zawarte w normach odnoszą się do 
średniej wartości siły zarejestrowanej pod próbką, 
podczas przynajmniej trzech uderzeń próbki 
w trzech róŜnych miejscach. Drugim kryterium 
właściwości amortyzacyjnych ochraniacza jest 
dopuszczalna, maksymalna wartość zarejestrowanej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2. Schemat konstrukcji urządzenia do badania właściwości 

amortyzacyjnych ochraniaczy przeciwuderzeniowych [20]: 
1 - stalowe pręty prowadzące zespół bijaka, 2 - urządzenie 

zwalniające bijak, 3 - płyta stalowa, 4 - prowadnice płyty stalowej, 5 
- uchwyt do przymocowania bijaka do płyty stalowej, 

6 - bijak, 7 - dolne podpory dla stalowych prętów, 8 - kowadło, 
9 - przetwornik siły, 10 - podstawa stanowiska
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Tabela 1. Wykaz norm dotyczących wymagań i metod badawczych dla ochraniaczy przeciwuderzeniowych 
 
 
Lp. Numer normy Nazwa normy 

1 PN-EN 13277-1:2002 
Sprzęt ochronny dla uprawiających sztuki walki – Część 1: Ogólne wymagania 
i metody badań 

2 PN-EN 13277-2:2002 
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 2: Dodatkowe 
wymagania i metody dla ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni 
i ochraniaczy przedramion 

3 PN-EN 13277-3:2002 
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 3: Dodatkowe 
wymagania i metody badań dla ochraniaczy tułowia 

4 PN-EN 13277-4:2004 
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 4: Dodatkowe 
wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy 

5 PN-EN 13277-5:2004 
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 5: Dodatkowe 
wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych 
i ochraniaczy brzucha 

6 PN-EN13277-6:2004 
Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 6: Dodatkowe 
wymagania i metody badań ochraniaczy piersi dla kobiet 

7 PN-EN 14120:2004 
OdzieŜ ochronna – Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla 
uŜytkowników sprzętu rolkarskiego. Wymagania i metody badań 

8 PN-EN 13061:2004 
OdzieŜ ochronna – Ochraniacze goleni dla graczy w piłkę noŜną – Wymagania i 
metody badań 

9 PN-EN 13158:2002 
OdzieŜ ochronna – Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla 
jeźdźców konnych – Wymagania i metody badań 

10 PN-EN 13546:2003 
OdzieŜ ochronna – Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, 
stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie 
i ochraniacze goleni dla graczy w polu – Wymagania i metody badań 

11 PN-EN 1621-1:1999 
OdzieŜ ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń 
mechanicznych – Wymagania i metody badań ochron przeciwuderzeniowych 

12 PN-EN 1621-2:2004 
OdzieŜ ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń 
mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – 
Wymagania i metody badań 

13 PN-EN 13595-1:2003 
OdzieŜ ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz 
ubrania jedno- lub kilkuczęściowe – Wymagania ogólne 

14 PN-EN 13595-2:2003 
OdzieŜ ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz 
ubrania jedno- lub kilkuczęściowe – Część 2: Metoda badawcza do określania 
odporności na ścieranie udarowe 

15 PN-EN 13595-3:2003 
OdzieŜ ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz 
ubrania jedno- lub kilkuczęściowe – Część 3: Metoda badawcza do 
wyznaczania wytrzymałości na wypychanie 

16 PN-EN 13595-4:2003 
OdzieŜ ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz 
ubrania jedno- lub kilkuczęściowe – Część 4: Metoda badawcza do 
wyznaczania odporności na przecięcie udarowe 

17 PN-EN 13594:2003 
Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych – Wymagania 
i metody badań 

18 PN-EN 14021:2004 
Osłony dostosowane do ochrony motocyklistów przed skutkami uderzeń 
kamieniami i szutrem podczas jazdy w terenie – Wymagania i metody badań 

19 PN-EN 13567:2003 
OdzieŜ ochronna – Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, 
narządów płciowych i twarzy dla szermierzy – Wymagania i metody badań 

20 PN-EN 13634:2005 
Obuwie ochronne do profesjonalnej jazdy motocyklem – Wymagania 
i metody badań 

 
 

siły pojedynczej, przy określonej wartości energii 
uderzenia bijaka. W tabeli 2 przedstawiono 
zestawienie wymagań dotyczących zdolności 
amortyzacji energii uderzenia przez ochraniacze 
przeciwuderzeniowe zawarte w wybranych nor-
mach. Pełne zestawienie wymagań zamieszczono 
w pracy [19].  

W kaŜdej z norm kształty bijaków i kowadeł, 
stosowane podczas badań, są róŜne. Powierzchnia 
czołowa kowadła moŜe być półsferyczna lub 
półpłaska, imitując kształt powierzchni wy-
branych partii ciała, np.: bark, plecy, natomiast 
bijak  moŜe mieć powierzchnię  czołową  płaską  

o przekroju koła lub prostokąta. 
W pracy [19] przeprowadzono klasyfikację 

stosowanych kowadeł, róŜnicując je ze względu na 
kształt powierzchni czołowej. Wyszczególniono 
siedem typów kowadeł oraz dziewięć typów 
bijaków. Niektórez tych kowadeł i bijaków wy-
stępują w kilku wersjach w ramach tego samego 
typu. Tak duŜe zróŜnicowanie kształtów bijaków 
i kowadeł w poszczególnych normach stanowi 
duŜą niedogodność, gdyŜ wymusza to konieczność 
wyposaŜenia stanowiska w dodatkowe 
oprzyrządowanie.  
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Tabela 2. Zestawienie dopuszczalnych wartości siły przekazanej na kowadło, określonych w poszczególnych normach, dotyczących 
ochraniaczy przeciwuderzeniowych stosowanych w specjalistycznych sportowych ubiorach ochronnych 

 
 

Lp. Nazwa normy Wymagania Uwagi 

  
Energia uderzenia 

[J] 

Średnia wartość 
siły maksym. 

[kN] 
 

1 PN-EN 13277-3:2002 12 3  

2 PN-EN 13277-5:2004 3 3  

3 6 Dla masy ciała ℂ 25 kg 

8 6 
Dla masy ciała >25 kg 

i ℂ 50 kg 
3 

PN-EN 14120:2004 (ochraniacz 
kolana poziom ochrony 1) 

12 6 Dla masy ciała >50 kg 

Poziomy 
ochrony 

Energia 
uderzenia [J] 

I 20 

II 32,5 

4 PN-EN 13158:2002 

III 45 

4 (6)* 
Dotyczy ochraniaczy 

obszaru tułowia 

I 2 

II 5 

III 10 
IV 15 
V 20 

4 
Obszar klatki piersiowej, 

strefa 2, obszar zewnętrzny 

I 5 

II 20 

III 30 

IV 40 

5 PN-EN 13546-2005  

V 50 

4 
Obszar klatki piersiowej 
strefa 3, obszar w okolicy 

serca 

6 PN-EN 1621-2:2004 (U)  50 
Dla poziomów ochrony: 
I -<18 (24)*, II -<9 (12)* 

7 PN-EN 14021:2004 (U)  10 27 

*) dopuszczalne, pojedyncze wartości sił maksymalnych 

 
 
Obecnie, w Polsce są dwa stanowiska słuŜące 

do badania właściwości tłumiennych ochraniaczy 
przeciwuderzeniowych. Jedno z nich zostało 
zbudowane w Instytucie Technik i Technologii 
Dziewiarskich Tricotextil (obecnie Instytut 
Włókiennictwa). Jego szczegółowy opis zamie-
szczono w pracy [21]. Drugie stanowisko znajduje 
się w laboratorium balistycznym Instytutu 
Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, 
posiadającym akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji (PCA) w zakresie badań właściwości 
amortyzacyjnych ochraniaczy przeciwuderzenio-
wych. 

Wprowadzenie do katalogu Polskich Norm 
wielu nowych norm dla ochraniaczy zalecanych 
do stosowania w takich sportach, jak sport 
motocyklowy, sport jeździecki, sztuki walki, piłka 
noŜna, a takŜe  w  bardzo popularnych, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy, sportach 
z wykorzystaniem łyŜworolek i deskorolek, 
wywołało zainteresowanie organizacji 
konsumenckich i innych instytucji, m.in. 
Inspekcji Handlowej, Polskiego Instytutu 
Badawczego Sportu oraz producentów i 
importerów odzieŜy sportowej, moŜliwością 
przeprowadzenia oceny właściwości 
amortyzacyjnych ochraniaczy, niezbędnej do 
oznaczeń znakiem CE. 

NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w dokumencie pt. „Strategia 
rozwoju sportu w Polsce do roku 2016” [22] 
Ministerstwo Sportu przewiduje zintensyfikowa-
nie działań skutkujących zwiększeniem dostęp-
ności społeczeństwa do sportu i aktywności 
fizycznej. Działania te mają takŜe uwzględniać 
nowe przedsięwzięcia skierowane na podtrzyma-
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nie optymalnej  dla  wieku sprawności ludzi star 
szych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Stanowisko do badania właściwości amortyzacyjnych 
ochraniaczy przeciwuderzeniowych w Instytucie Technologii 

Bezpieczeństwa „Moratex” 

 
oraz upowszechnianie sportu i aktywności 
ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, a takŜe 
wykształcanie w społeczeństwie nawyku aktyw-
nego spędzania czasu wolnego.  

W tej sytuacji wydaje się, Ŝe upowszechnianie 
wiedzy i informacji na temat prac normaliza-
cyjnych związanych z powyŜszą tematyką jest 
szczególnie potrzebne i uzasadnione, czemu 
słuŜyć ma m.in. niniejszy artykuł. 
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raz ze zmieniającymi się potrzebami kon-
sumentów pojawiła się potrzeba wypro-
dukowania nowej klasy interakcyjnych 

tekstyliów, które będą działać jako łącznik z wszel-
kiego typu urządzeniami elektronicznymi od 
MP3 do iPod-a i łącza Bluetooth.  

Czołowe światowe firmy produkujące odzieŜ 
sportową, głównie stroje dla snowboardzistów, 
wykorzystują w oferowanych wyrobach połączenie 
najnowszych osiągnięć włókiennictwa i elektroniki.  
Światowe koncerny reprezentujące firmy włó-

kiennicze oraz firmy elektroniczne od kilku lat 
pracują nad opracowaniem tak zwanej odzieŜy 
elektronicznej. OdzieŜ ta ma zawierać w sobie 
przenośne urządzenia, takie jak telefony komórkowe, 
odtwarzacze MP3 czy iPod-y, pozwalając 
uŜytkownikowi na ich kontrolę i łatwą obsługę, bez 
konieczności wyjmowania z kieszeni czy plecaka. 
Pierwszym wyrobem, który pojawił się na rynku, 
będącym efektem współpracy między firmą odzie-
Ŝową i koncernem Philips, była kurtka Levi's ICD+, 
która umoŜliwiała podłączenie do niej telefonu 
komórkowego i cyfrowego odtwarzacza muzyki. 

Przebojem światowych kolekcji wiosna/lato 2005 
była kurtka o nazwie „mp3blue”. Było to wspólne 
przedsięwzięcie dwóch firm: niemieckiego produ-
centa ubrań Rosner i amerykańskiego producenta 
elektroniki uŜytkowej Infineon Electronics. Nie-
zwykła kurtka posiada wbudowane: moduł odtwa-
rzacza MP3, moduł Bluetooth do bezprzewodowego 

połączenia z komórką, akumulatorek wystarczający 
na osiem godzin pracy oraz wysokiej klasy mikrofon 
i słuchawki wszyte w kołnierz. Elementy te moŜna 
usunąć na czas prania. Całość sterowana jest 
przyciskami umieszczonymi w rękawie. W chwili, 
gdy uŜytkownik, słuchając muzyki z odtwarzacza, 
chce zadzwonić z komórki lub odebrać połączenie – 
system audio inteligentnie zamienia się w zestaw 
słuchawka / mikrofon i umoŜliwia komfortowe 
prowadzenie rozmowy [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurtka „mp3blue” firmy Rosner GmbH [1] 
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