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OPINIA PRAWNA

Przedmiot opinii: Stosowanie w praktyce normy PN-EN 443:2008'

Zgodnie zart.7 ust. I ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r' o ochronie przc-

ciwpoZarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wyroby sfu24ce

zapewricniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i irycia orv

mienia, wprowa&ane do uZl4kowania w jednostkach ochrony przeciwpoZaro-

wej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o po2arze lub in-

nym zagro2eniw oraz do prowadzenia dzialari ratowniczych, a talde wlnoby sta-

nowiqce podrgczny spr4t galniczy, mog4 byd stosowane wyl4cznie po uprzed-

nim uzyskaniu dopuszczenia do u2ytkowania. Dotyczy to m'in' helm6w stra-

Zack\ch.
Dopuszczenia do ui-ytkowania wlrob6w w formie Swiadectwa dopuszcze-

nia, wydaj4jednostki badawczo-rorwoiowe Paistwowej Stra2y Po2amej, wska-

,^" ptti, iini"t a wlaSciwego do spraw wewngtrznych' Jednostkq t4jest Cen-

trum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej'lm'' J6zefa Tuliszkow-

skiego w J6zefowie.
W przypadku, gdY wYr6b zostal:

1) zgodnie i pru*" wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w irury'n

pans=twie czlonkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,

il zgodnie z prawem wyprodukowany w innym paristwie czlonkowskim Euro-

pejstiego Porozurnienia o Wolnym Handlu (EFTA) bqdqcym stron4 umowy o

Europejskim Obszarze Gospodaxczym-- 
dopr,szczenie wydaje sig po ustaleniu, 2e poziombezpieczefstwa wlro-

bu nie jest nrLszy od ok."Slott"go w Polskich Normach lub wymaganiach tech-

nicmo-uZ}'tkowych (art. 7 ust. 6 ustawy).
Dopuszczenie do uzltkowania wyrob6w jest wymagane w prrypadku

wprowadzania ich do uz)'tkowania oraz wykorzysryan\a przez jednostki

o"hrony p.t""i*pozarowej. Zgodnie zas z errt- 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierp-

nia 19i1 r. o ochronie przeciwpo2a:rowej jednostkami ochrony przeciwpozaro-

wej se ochotnicze strdZe Pozame.



Szczeg6towe regulacje w tym zalcesie zawarte s4 w rozporzqdzeniu Mini-
stra Spraw Wewngtrznych i Administraoji z dnia Z0 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrob6w shZ4cych zapewnieniu bezpieczeristwa publicmego lub
ochronie zdrowia i irycia onz mienia, a takZe zasad, wydawania dopuszczenia
tych wyrob6w do uaitkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Helmy straZackie ujgte zostaly w zalqcnrlku nr 1 d,o rozporzqdzenia w
pozycji lp. I pkt 10, z wskazaniem,2e techniczny,rn dokumentem odniesienia s4
wymagania techniczno-uzltkowe- Zgodnie za| z pkt 1.10.1 zalqcznika nr 2 do
rozporzSzen:.a okredlajqcego wlnnagania techniczro-uZytkowe qrob6w helm
strazacki powinien m.in. spelniai wymagania PN-EN 443. Nie dookreSlono
przy t)'m dokladnie normy, a jedynie jej rodzaj. Nalezy wigc przyjq6, Ze w kaz-
dym wlpadku bqdzie to norma PN-EN 443 aktualnie obowi4zujqca.

Zgodnie z axt.5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 wrze{nia 2002 r. o normaliza-
cji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6L.. zrn.) Polska Norma jest normq krajow4
przyjgtq w drodze konsensu i zalwierdzonqprzez krajow4 jednostkE normaliza-
cyjn4 powszechnie dostgpn% oznaczonq- na zasaAzie wylqcnrojci - syrnbolem
PN. Polska Norma moZe bye wprowadzeniem normy europejskiej lub migdzy-
narodowej. Wprowadzenie to mo2e nastqpid w jgzyku oryginalu.

Zgodnie z zapisem w normie EN 443:2008 powinna ona uzyska6 status
normy krajowej do korica sierpnia 2008 r., a sprzeczne normy krajowe powinny
zostai wycofane. Norma EN 443:2008 zostala zatwierdzona i opublikowana 18
kwietnia 2008 r. Jednoczeinie z t4 dat4 zast4rila normp PN-EN 443:1999, kt6ra
jednoczenie stala sig normq wycolan4

Reasumujqc, nale2y stwierdzi6, 2e z chwilq wprowadzenia normy PN-EN
443:2008 tylko helmy stra2ackie produkowane zgodnie z jej wymogami mog4
byi wprowadzane do uZytkowania w jednostkach ochrony przeciwpo2arowej
oraz wykorzys|'wane przez te jednostki, oczywi5cie po uprzednim uzyskaniu
doouszczenia do ua,tkowania.
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OPINIA PRAWNA

Przedmiot opinii: Stosowanie w praktyce normy PN-EN 443:2008'

Zgodnie z a.rt. T ust. 1lsIz.'vqy zd a24 sierpnia 1991 r' o ochronie prze-

ciwpozarowej (tekst jednolity: Dz' U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380) ryroby sluZqce

zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdtowia i 2ycia oraz

mGnia, wprowadzane do uZytkowania w jednostkach ochrony przeciwpoZaro-

wej oraz wykorzy stywane przez te jednostki do alarmowania o-poiarze lub in-

nym zagrozeniu oraz do prowadzenia dzialaf tatowniczych, a takZe wyoby sta-

nlwi4ce podrqcrny sprzpt gainiczy, mog4 by6 stosowane wyl4cznie po uprzed-

nim uryskaniu dopuszczenia do uzltkowania. Dolyszy to m'in' helm6w stra-

Zackich.
Dopuszczenia do u4tkowania w1'rob6w w formie Swiadectwa dopuszcze-

nia, wydaj4jednostki badawczo-rozwojowe Pafrstwowej Strazy Pozamej, wska-

,^" prr", ii^x.u wlaiciwego do spraw wewngtrznych' Jednostk4 t4jest Cen-

trum\aukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej im' J6zefa Tuliszkow-

skiego w J6zefowie.
W przypadku, gdy w1t6b zostal:

1) zgodnie i ptu*.tn w1'produkowany lub dopuszczony do obrotu w imym

naristwie czlonkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,

bl tgod^" z prawem wl.produkowany w innym paristwie czlonkowskim Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnlm Handlu (EFTA) bpdqclTn stronq umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczlm-- 
dopuszczenie wydaje sig po ustaleniu, 2e poziombezpieczefstwa w)ryo-

bu nie jest nizszy od ok 
"Slott"go 

w Polskich Normach lub wymaganiach tech-

nicmo-ui'tkowych (art. 7 ust. 6 ustawy).
Dopu.t"z"ni" do u4tkowania w)rob6w jest wymagane w pr4padku

*p.o*ud"*iu ich do uZytkowania oraz wykotzys$ania ptzez jednostki

ochrony przeciwpoZarowej. Zgodniezas z art 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierp-

nra 199t- r. o ochronie przcciwpoZarowej jednostkami ochrony przeciwpo2aro-

wej sq ochotnicze straze PoZarale.



Szczeg6lowe regulacje w t1,rn zakresie zawarte sq w rozporzqdzeritsMini-
stra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu w1.rob6w sfu24cych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Lrycia oraz mienia, a tak2e zasad, wydawania dopuszczenia
tych wlrob6w do uzltkowania (Dz. U. Nr 143,po2. 1002).

Helrny strazackie ujgte zostaly w zaLqczniku nr 1 do rozporzqdzenia w
pozycji lp. 1 pkt 10, z wskazaniem, 2e technicznym dokumentem odniesienia sq
wymagania technicmo-u2)tkowe. Zgodnie zai z pkt 1.10.1 zaN4cznika nr 2 do
rozporzqdzenia okre6laj4cego wymagania techniczno-uzltkowe wyrob6w helm
straZacki powinien m.in. spelniai wymagania PN-EN 443. Nie dookreilono
przy tym dokladnie normy, a jedynie je1 rcdzaj. Nalezry wiEc przyj q6, 2e w kaZ-
dym wypadku bgdzie to norna PN-EN 443 aktualnie obowi4zuj4ca.

Zgodne z art.5 ust. I i 2 ustawy z dnia 12 wrzeinta 2002 r. o normaliza-
cji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p62. zm.) Polska Norma jest norm4 krajowq
przyjgtq w drodze konsensu i zatwierdzonqprzez krajowqjednostkg nomraliza-
cyjn6 powszechnie dostgpn4 ozr:aczon - na zasadzie wylqczno6ci - symbolem
PN. Polska Norma moLe byt wprowadzeniem normy europejskiej lub migdry-
narodowej. Wprowadzenie to moZe nast4pii w jgzyku oryginatru.

Zgodnie z zapisem w norrnie EN 443:2O08 powinna ona uzyskai status
normy krajowej do korica sierpnia 2008 r., a sprzecme normy krajowe powinny
zostai wycofane. Norma EN 443:2008 zostala zatwierdzona i opublikowana 18
kwietnia 2008 r. JednoczeSnie z te datq zastq)ila nomg PN-EN 443:1999, kt6ra
jednoczenie stala siq norm4 wycolan4.

Reasumujqc, naleiry slwierdzil,2e z chwilq wprowadzenia normy PN-EN
443:2008 tylko helmy straZackie produkowane z,godnie z jej wymogami mog4
by6 wprowadzane do uZJtkowania w jednostkach ochrony przeciwpoZarowej
oraz wykorzystywane przez te jednostki, oczywiicie po uprzednim uzyskaniu
doouszczenia do u2Mkowania.



PRODUCENT:

KALISKIE ZAKTADY
PRZEMYSLU
TERENOWEGO
ul. Pzybaezna 37
62-800 KALISZ
tel.cent. (062) 767 2016
tel./faxi (062) 757 54 29
tel./fa* (062) 767 20 10

e-mail:biulo@kzpt.Pl
NtP618-004-1540

PRODUKUJ&

- wyroby z laminat6w
poliestrow-szklanYch

helmy:

- slupy ogloszenrowe,

- siedziska sladronowe

wyroby na zam6wienie

- wy.oby wtryskowe

- wyroby z tworzvw
termoutwardzalnYch
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il;;;G p-#."i" p*r**:qiednozraczne stanowisko' iz kupuj4 tvlko hehrav firmv
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W #a"m z talijednoznacznie postawiona sDrawa stosowania normy PN-EN 443:2008
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!a 2010 r. '
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Dzi€nnik Ustaw Nr 143 - 10€49 - Poz. 1002

1 .9.2.!. P.rametry technlczne matotial6w I surowc6w oftxr wymagarla t€chniczn.
Wszystftie buty blz wzglgAu na rcdzaj maledatu nie powinny przemskad w czasie co najmniej
30 minut oodczas badania wg PN g0/G91123.
Butv oum;w6 Dowrnny spelniad wymaganie okreslone w normie PN-EN 50321 dls obuwia klasy 0.
vii'"ii"r 

"kl"it 
chionacet pot'w 6buwiu gumowym powinien spelniad wymagania dla ubrai

specjalnych w zakresro rozprzestszeniania plomienia

I.9.3. I{ORMY I DOKUI'ENTY POWOLANE
- PN'90/o-91 123 Obuwie. Wvznaczanie pzomakalflosci
- PN-EN 50321 Obuwie elekhoizolacyjne do prac pzy instialacjach niskisgo napiQcia.

1.10. HELM STRA2ACKI

1.10.'I. WY AGA IA OG6LNE
Helm oowinion spelniac wymaganio PN'EN 443
Helm oowinien ioelniad wymagania zasadnicze dla 6rcdk6w ochrony indylvidualnei pohvierdzone

deklaracjq zgodnosci WE.

,I.,'0.2. WYI'AGANIA SZCZEGOLNE

'1.10,2.1. Opis os6lny holmu
Sioruoa n&mu-powinna byc gladka, bez ostrych zalama6' boczna k.awedt skorupy schoclzqca
w kierunku uszrl,
ii"ir p"*i"i"n ovc koloru czeNonego. Powinlen byd wyposazony w osfon? kaAu, oslone oczu i

twarzy.
6sJo,ia tarku *ykonana z€ sk6ry, tkaniny lub tkaniny metalizowanej, chroniqca kad< (mote r6wni6i
chronic szvie ikrlaf). Oslona twarzy, mocowana do heimu na zewnqtz lub wewnqtrz skorupy' po
oorszczenil sieoa co aaimniei do linir dolnei krawQdzi usl uzlkownika
i!i. o.ji"O" iriniesioni na 

'catym 
obwodzie skorupy pozionry olok o szerokosci 6 cn.w kolorach:

;;;;;;-a;"lJ;fii srebmim (meblicznvm), iotvm (motaliczn,'rh) w ̂ zale2nosci od funkdi
oeinionoi Dft e2 slraiaka, olaz na czolol^'ej slrbni€ czenepu umlagTczony numer JK(J'
io2eli n; helmie umieszczony jesl nu'ner, lo olok ma mie6 od slrcny czolowej hetmu przeMe

o szerokoScig cm, w ft6rejznajduje siQ dwucyfrowy num6rJRG (01 do 99)'

JRG

Otok 6 cm

Rys. '1.t0.2,1. Plzykfedowy widok og6lny h.lmu straxackiogo
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l.'10.2.2. Vlrymagania tochniczne oraz paramefuy technlczne materlal6w i sulowc6w
Pzed badaniem zdolnogci amortlzacyjnych hetm powinien byd kondycjonowany przez minimum
18 godzin w waruhkach ,,termiczn6go plusa i minu6a". Minimalna temp€ratu€ ujemna podczas
kondycjonowania to -20 'C.
Wzjer h€lmu powinien spelniaC wymegania pkt.7.1.4 21 normy PN-EN 166.
Wizjer wygrzewany fqcznie z holmem powinjen wytrzyhad w lemperatuEe iso .C w czagie 60 min.
bez defomacji, powodujqc€j utrate widocznogci. W ptzypadku mocowania wizjefa na zewnetrz
skorupy, wizjer po wygzaniu w tempelalurze 150 .C w czasie 60 min nie powinien ulec
samoczynn€mu odlqczeniu od skorupy helmu.
Oslona ka*u powinna by6 wykonana z materialu spelniajqcego wymagania dla ubra6 specjalnych
w zakresio rozozostz€niania Dlomienia.
Ta6my oslrzegawcze powinny byd vlykonane z materialu o tych samych parametrach co ta6my
w ubraniach specjalnych wg pkt. 1.6. Ponadto ta6my osbzegawcze oraz otok powinny spelniaa
u,ymagania pkt. 6.6 normy PN-EN 443.

I.10.3. NORMY I DOKUMENTY POWOLANE
' PN-EN 166 Ochrona oczu. Wyhagania-
- PN-EN 443 H6lmy stra2ackie.

2.1. AUTOPOMPY POzARNICZE

2.1.1, PODZ|A| | OZNACZENTA

2,1,1-1. Podzlat
W zle2nodci od nominalnej wydajnosci i nominalnego cisnienia tlocz€nia przy nominalnoj
geodozyjnej wysokoSci ssania HEFo=1,5 m, rozr6inia sie wi€lkoSci autopomp wg tabticy nr 2.1..1..1.

Tablica nr 2.1.1.1.
Wlelkos6

autopompy
Parametru autooomov

Dla nomlnaln€l prQdkosci ob.otowei
i skorygowanei geodoryjn€j

nominalnei wysokotlci ssanla
H*=1'5m

Ola nominalnej prQdkoSci obrotow€i
i skorygowanej geodezylnei wysokogcl

ssania H ,{.,=7,5lh

Wydajn056
nominalna
Idmlminl

Nominalne
ciSnienie

tloczenia lbarl

WydajnoSd
ldm3tminl

Nominalne
ciSnienio tloczenia

Ibarl
p"

A 8/8 800 400
A 16/8 1600 800
A24A 2400 1200
A 328 3200 '1600
A 40/0 4000 2000
A 50/8 5000 2500
A GO/E 6000 3000
a 80/8 8000 4000

A 2.5/,10) 250 40
) Parametry pracy pompy pzy zasllaniu ze 6topnla nlskiego clsnlenia pompy lub bezposrednio ze
zbiornika pojazdu (,,2 naplywu").

2.1,1.2. OznadenL
Peyklad oznaczenia:
- aulopompa po2arnjcza o wydajnosci nominalnej 1600 dm3/min icjsnieniu tloczenia 8 bar:

AUTOPOMPA POZARNICZA A I6T8
- autopompa poiernicza o wydajno6ci nominalnoj 250 dm'/min i clsnieniu tloczenia 40 bar:

AUTOPOMPA POZARNICZA A 2.51 40
- autopompa po2arnicza dwuzakresolva o wydajnosci nominalnej 2400 dn3/min i cisnieniu tloczenla
I bar z autopompq wysokoci6nieniowq o wydajno6ci nominalnej 250 dm'/min i cisnieniu tloczenia
40 bar (pzy czym a'.,topompa wysokocisnieniowa jest zasilana wodq z ukladu tlocznego pompy
normalnocignieniowej):

AUTOPOMPA POzARNICZA A 24A . 2,5140


