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Zakład Certyfikacji Wyrobów 
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Łódź 

 

ITB „MORATEX” działa od 2000 roku 

Zakład Certyfikacji Wyrobów posiada-

jący akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji AC 097.  
 
Zakres certyfikacji obejmuje odzież roboczą, 

ochronną, sprzęt ochronny, wyroby techniczne, 

wyroby medyczne  klasy I oraz wyroby tekstylne 

powszechnego użytku. Zakład wdrożył i utrzymuje 

system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN 

45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące 

jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyro-

bów, co gwarantuje profesjonalizm w prowadzeniu 

procesów certyfikacji”, co gwarantuje profesjonalizm 

w prowadzeniu procesów certyfikacji. 
 
Certyfikacja zgodności prowadzona jest w oparciu 

o normy krajowe, zagraniczne, dyrektywy lub inne 

dokumenty normatywne wskazane przez dostawcę. 
 
Aktualnie priorytetem działalności Zakładu jest 

ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby bezpieczeństwa państwa stosowanych 

w jednostkach organizacyjnych podległych i/lub 

nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji tj. Komendzie Głównej Policji, Straży 

Granicznej i Biurze Ochrony Rządu zgodnie z 

Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. 

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczo-

nych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa. 
 
Zakład Certyfikacji Wyrobów posiada akredytację 

MSWiA nr CA-OiB-004.01/2008. Zakres certyfikacji 

OiB obejmuje grupy wyrobów umieszczone w 

Rozporządzeniu MSWiA z dnia 25 września 2007 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby bezpieczeństwa państwa. Są to takie wyroby 

jak środki ochrony skóry (filtracyjna i barierowa 

odzież ochronna), sprzęt 

i środki ochrony balistycznej (kamizelki ochronne – 

kuloodporne, odłamkoodporne, nożoodporne, igł-

odporne i inne, hełmy ochronne, osłony ochronne, 

ochrony przeciwuderzeniowe), sprzęt pirotechniczny 

oraz przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Zakład 

Certyfikacji Wyrobów udziela też 

w trybie dobrowolnym certyfikatów dla materiałów 

stosowanych na wyżej wymienione wyroby. 
 
Zakład Certyfikacji Wyrobów posiada autoryzację 

Ministra Gospodarki do prowadzenia zgodności 

środków ochrony indywidualnej wymaganiami 

dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

 

 

 

 

 

 

Znaki potwierdzające bezpieczeństwo wyrobów  
 
Zakład Certyfikacji Wyrobów opracował również 

kryteria oceny i własne znaki graficzne potwier-

dzające ekologię procesów wytwarzania oraz bez-

pieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych. 
 
Znakami mogą być oznaczane wyroby, które nie 

stwarzają żadnego zagrożenia dla człowieka i śro-

dowiska lub stwarzają znikome, dające się pogodzić 

ze zwykłym używaniem wyrobu zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 
 
Przy ocenie bezpieczeństwa i ekologii wyrobu 

uwzględnia się: 

 zastosowane surowce, 

 ekologiczność procesu wytwarzania, 

 konstrukcję wyrobu, 

 oddziaływanie na organizm dziecka, 

 poziom zawartości substancji szkodliwych, 

 komfort użytkowania, 

 sposób oznakowania oraz informacje o konser-

wacji wyrobu, 

 warunki techniczno-organizacyjne producenta, 

umożliwiające prowadzenie stabilnej produkcji 

i przyjaznej dla środowiska produkcji wyrobu. 
 
Oznaczenie jest potwierdzeniem, że: 

 surowce użyte do produkcji nie stwarzają 

zagrożenia dla człowieka, 

 do produkcji wyrobu dla dzieci użyto odpo-

wiednich dla wieku dziecka surowców, 

 proces wykończenia zapewnia minimalną za-

wartość szkodliwych substancji chemicznych, 

 konstrukcja wyrobu gwarantuje komfort użytko-

wania i prawidłowy rozwój dziecka. 
 
Certyfikaty ITB MORATEX potwierdzają: 

 wiarygodność producentów, 

 zgodność z przepisami prawnymi, 

 bezpieczeństwo produktów dla człowieka i śro-

dowiska. 

 

e-mail: itb@moratex.eu 

www.moratex.eu 

tel.: 042 633 85 97 
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