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Przewodnik Fabryki BHP po rękawicach roboczych

Rękawice to najbardziej powszechny i najczęściej stosowany środek 
ochrony indywidualnej, z którym spotykają się pracownicy ogromnej ilości 
zawodów w rozmaitych branżach. Ich szerokie zastosowania powoduje 
ogromną różnorodność pod względem: materiałów, z których są 
wykonane, norm bezpieczeństwa, którym muszą sprostać, warunkom 
pracy w jakich są wykorzystywane. Powszechność rękawic, a 
jednocześnie ich zróżnicowanie spowodowało stworzenie bardzo 
rozbudowanego zakresu norm bezpieczeństwa, które precyzują 
przeznaczenie danego rodzaju rękawic do zastosowań w określonych 
warunkach pracy. Częste regulacje norm nakazują pracodawcom i 
pracownikom zajmującym się szeroko pojętym bezpieczeństwem i 
higieną pracy, śledzenie tych zmian i wprowadzanie w środowiskach 
pracy.

Szczególnie należy mieć na uwadze dyrektywę 89/656/EWG określającą 
powinności pracodawcy względem stosowania odpowiednich środków 
ochrony osobistej. To właśnie pracodawca musi zaopatrzyć swych 
pracowników w środki ochrony indywidualnej i to bezpłatnie. Na 
podstawie oceny i analizy ryzyka powinien on dokonać odpowiedniego 
ich doboru. Powinien przeszkolić pracowników w celu prawidłowego 
użytkowania tych środków. Konserwacja, utrzymanie i zachowanie w 
dobrej kondycji także leży w gestii pracodawcy.

Zadaniem „Przewodnika” jest usystematyzowanie wiedzy na temat 
rękawic ochronnych. Przedstawiony został podział rękawic uwzględniając 
ich zastosowanie, specyfikę zagrożeń oraz normy bezpieczeństwa, 
którym muszą sprostać. Przedstawione zostały także przepisy, akty 
prawne, na które stanowią podstawę do prawidłowego dobierania 
środków ochrony indywidualnej. Wskazane zostają obowiązujące normy i 
podane są przykładowe produkty oferowane na polskim rynku, które je 
spełniają.

Wstęp
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Zgodnie z art. *2376* ustawy Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek 
dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej 
zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. Dostarczone przez pracodawcę 
środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny 
zgodności określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z *art. 2378* na 
pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia rodzajów środków ochrony 
indywidualnej, których stosowanie na określonych stanowiskach jest 
niezbędne. Przepis *Art. 2379* ustawy zabrania pracodawcy 
dopuszczenia pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej, 
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony 
indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić 
odpowiednio ich konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Przepisy prawa pracy w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią, że środki ochrony indywidualnej 
powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń 
lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. 
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1. Przepisy stanowiące o obowiązku dostarczania środków 
ochrony indywidualne j pracownikom.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony 
indywidualnej powinny:

1. być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z 
siebie zwiększonego zagrożenia,

2. uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,

3. uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

4. być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu 
niezbędnych regulacji.
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W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, 
cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków 
ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania 
środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w 
których powinny być używane. Pracodawca powinien opracować instrukcję 
użytkowania środków ochrony indywidualnej określającą sposoby używania 
środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji.
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1. Przepisy stanowiące o obowiązku dostarczania środków 
ochrony indywidualne j pracownikom.

Dobierając odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
pracodawca powinien wziąć pod uwagę

1. Analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi 
metodami,

2. Określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, 
aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie 
ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki same z siebie,

3. Porównanie cech dostępnych na rynku środków ochrony 
indywidualnej z cechami, o których mowa w pkt 2.
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Rękawice możemy podzielić na robocze i ochronne. Te pierwsze nadają się 
do prac, w których ochrona rąk nie jest wymagana, stanowią one tyko 
pewnego rodzaju barierę dla skóry. Stosowane są między innymi po to, aby 
pracownik nie pobrudził się. Nie muszą one spełniać rygorystycznych norm 
ani nie muszą posiadać certyfikatów.

Natomiast rękawice ochronne, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie 
ochraniać dłonie pracownika przed zagrożeniami zewnętrznymi. Ilość 
zagrożeń jest bardzo duża, a do najczęściej spotykanych należą: 
• urazy mechaniczne, 
• urazy spowodowane substancjami chemicznymi, biologicznymi, 
• prądem elektrycznym czy wysoką lub niską temperaturą. 

By ułatwić podział rękawic pod kątem stopnia ochrony przed zagrożeniami 
ustawodawcy wprowadzili podział na trzy główne kategorie – I, II, III, przy 
czym kategoria pierwsza jest dla zagrożeń niskich, II średnich, a III dla 
zagrożeń wysokich. Każde dostępne na polskim rynku rękawice ochronne 
muszą spełniać normę PN-EN 420+A1:2012. Norma ta definiuje wymagania 
ogólne i określa sposób badania rękawic, ich konstrukcję, rozmiary, stopień 
zręczności oraz skuteczność. Norma ta nakłada na producenta obowiązek 
odpowiedniego oznakowania rękawic oraz dołączania do każdej 
sprzedawanej pary (a w niektórych, szczególnych sytuacjach pojedynczej 
sztuki) instrukcję użytkowania, magazynowania i konserwacji. 
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2. Różnica między rękawicami roboczymi a ochronnymi

Na każdej rękawicy muszą znajdować się następujące 
informacje:

• nazwa producenta wraz z adresem
• nazwa lub symbol rękawice
• Rozmiar
• Znak CE
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Norma PN-EN 420 nakłada dodatkowe obowiązki dla producentów rękawic z 
kategorii II  i III na których muszą znaleźć się:

• Piktogramy określające rodzaj ryzyka razem z poziomami skuteczności

• numer odpowiedniej normy EN z rokiem jej wydania

• numer pozwalający łatwo zidentyfikować daną partię wyrobu

Rękawice w kategorii III obok znaku CE muszą mieć oznaczenie 
laboratorium, które przeprowadzało badania
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2. Różnica między rękawicami roboczymi a ochronnymi

Rys. przedstawia przykładowe oznakowanie rękawic zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2012

Podział ze względu na kategorie ochrony rękawic według Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/425, zastąpiło w 
2018 roku obowiązującą wcześniej Dyrektywę 89/686/EWG. Zmiany 
podyktowane był chęcią ujednolicenia procedur wprowadzania do obiegu 
środków ochrony indywidualnej oraz metod badawczych w Unii Europejskiej.
Kategoria  I określana jest w ramach małego ryzyka, rękawice chronią 

jedynie przed drobnymi urazami, otarciami, uszkodzeniami naskórka, 
kontaktem z wodą i nieszkodliwymi środkami czyszczącymi,  temperaturą 
nieprzekraczającą 50 stopni C.
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Natomiast kategoria III określana jest w ramach wysokiego ryzyka, rękawice 
muszą chronić przed poważnymi urazami i zagrożeniami, np. prace przy 
użyciu niebezpiecznych narzędzi takich jak piły mechaniczne; praca z 
substancjami chemicznymi. Rękawice w tej kategorii mogą być 
wykorzystywane w specyfice pracy powodującej ciężkie i nieodwracane 
skutki dla zdrowia zatrudnionego, a nawet stanowiącej zagrożenie dla jego 
życia. 
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2. Różnica między rękawicami roboczymi a ochronnymi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 nałożyło 
na producentów obowiązek corocznych kontroli procesów produkcyjnych i 
badań pod kątem jakości. Jest to wymóg formalny by móc otrzymać znak 
CE.

W kategorii III rękawice chronią przed jednym lub kilkoma 
zagrożeniami:

• niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne
• promieniowanie jonizujące
• temperatura powyżej 100 stopni C lub poniżej – 50 stopni C
• porażenie prądem
• przecięcie pilarką łańcuchową
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Czynniki chemiczne pod postacią gazów, ciał stałych, par i cieczy występują 
w wielu przedsiębiorstwach, gdzie produkowane są substancje chemiczne 
lub gdzie są one przetwarzane oraz składowane. Ryzyko przedostania się 
substancji chemicznych do organizmu  może wystąpić m.in. w: laboratoriach, 
oczyszczalniach ścieków, magazynach składujących substancje 
niebezpieczne, stolarniach, lakierniach, zakładach produkcyjnych, 
przetwórniach. To jak organizm pracownika zareaguje na czynniki chemiczne 
zależy od wielu czynników. Ogromne znaczenie będzie miał rodzaj 
substancji, jej skład, ilość, czas ekspozycji pracownika na nią, sposób 
wchłaniania, ale i wiek, płeć, stan zdrowia oraz warunki atmosferyczne , np. 
wilgotność czy temperatura. Efektem narażenia pracownika na ten rodzaj 
substancji mogą być zmiany miejscowe (podrażnienia, oparzenia i uczulenia 
skóry) lub układowe (np. zmiany w układzie nerwowym, oddechowym, 
sercowo-naczyniowym, nerkach, wątrobie) o charakterze ostrym lub 
przewlekłym. 

Substancje chemiczne oddziaływujące na człowieka dzielimy na: bardzo 
toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, 
mutagenne, działające szkodliwie na płodność. Ze względu na charakter 
substancje chemiczne dzielimy na wybuchowe, utleniające, skrajnie łatwo 
palne, wysoce łatwopalne i łatwo palne. Skóra człowieka dla niektórych 
substancji stanowi barierę, ale nie dla wszystkich. Niebezpieczne substancje 
to m.in. rozpuszczalniki organiczne, insektycydy fosforoorganiczne i 
karbaminianowe.

Producenci, dystrybutorzy lub importerzy muszą przekazywać niezbędne 
informacje dotyczące substancji chemicznych, w tym zalecenia w sprawie 
stosowania środków ochrony indywidualnej. Przekazuje się je w formie 
zapisu składającego się z liczb i cyfr stanowiących kod, np. oznaczenie S37 
nakazuje zakładanie odpowiednich rękawic ochronnych. Ponadto informacje 
o zagrożeniach mogących wynikać z użytkowania tej substancji, np. kod R10 
– oznacza produkt łatwopalny. Rękawice ochronne są niezbędne przy 
pracach z substancjami chemicznymi. Mają za zadanie izolować dłoń od 
preparatów niebezpiecznych. Oczywiście priorytetem jest właściwy ich dobór, 
nie ma rękawic, które chroniłyby dłonie i ręce pracownika przed wszystkimi 
substancjami chemicznymi przez nieokreślony czas.
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3. Rękawice ochronne - czynniki chemiczne.
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Materiały wykorzystywane do produkcji tego typu rękawic to na przykład: 
kauczuk naturalny lub butylowy, poliakrylonitryl, polichloropreny, polichlorek 
winylu, polialkohol winylowy, hypalon lub viton. Zdarzają się rękawice, które 
są połączeniem kilku wymienionych wyżej materiałów. Dla lepszego komfortu 
użytkowania, zwiększenia wytrzymałości, producenci mają dość często w 
swojej ofercie rękawice flokowane lub z wewnętrzną warstwą dzianiny .
W zależności od środowiska pracy i charakteru wykonywanych prac możemy 
nabyć rękawice o różnej grubości tworzywa, długości mankietu  czy o różnej 
strukturze powierzchni w części chwytnej (np. moletowanie – drobne 
wypustki rękawicy). 
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3. Rękawice ochronne - czynniki chemiczne

Rękawice te należą do kategorii III środków ochrony indywidualnej wg 
Rozporządzenia UE 2016/425 ponieważ ich brak może doprowadzić do  
znacznego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.
Rękawice odporne na substancje chemiczne powinny spełniać normę *EN 
ISO 374-1:2016. By móc spełniać  tę normę muszą zostać poddane trzem 
badaniom:

§ penetracji zgodnie z normą EN 374-2:2014
§ permeacji zgodnie z normą EN 16523-1:2015
§ degradacji zgodnie z normą EN 374-4:2013

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza zmiany względem poprzedniej normy 
z 2013 roku - ilość substancji testowych wzrosła do 18, spowodowała 
wykluczenie z użytku rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej, 
wprowadza dodatkowy podział rękawic na typy: A, B i C i zmiany w 
pikogramach, i wreszcie wprowadza pominięcie aspektu ochrony przed 
mikroorganizmami.
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3. Rękawice ochronne - czynniki chemiczne

Rysunek przedstawiający 3 typy rękawic chemicznych A, B, C według normy EN ISO 374-
1:2016. Zamiast znaku X pod piktogramem pojawiają się wybrane symbole literowe podane 
w tabeli. 

biuro@fabryka-bhp.pl

+48 604 777 635

mailto:biuro@fabryka-bhp.pl


Przewodnik Fabryki BHP po rękawicach roboczych

3. Rękawice ochronne - czynniki chemiczne

Rysunek przedstawia wykaz 18 substancji podlagających badaniu według normy EN ISO 
374-1:2016, kolorem szarym zaznaczono sześć nowych substancji, podlegających 
badaniom.. 
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Aby dokonać właściwego doboru rękawic musimy dysponować listą środków 
chemicznych oraz znać specyfikę pracy na danym stanowisku. Ważne czy 
rękawica ma chronić np. przed przypadkowym zachlapaniem czy też ma 
służyć do pracy dłuższej, gdzie rękawica będzie zanurzana w substancjach 
chemicznych. Należy pamiętać, że czas przenikania substancji szkodliwych 
przez rękawice, liczony jest według określonego schematu. Jeśli rękawica 
chroni przed daną substancją do 30 minut, to ten czas jest liczony od 
pierwszego kontaktu. Jeśli więc pracownik użytkował ją przez 10 minut i nie 
wykorzystał od razu wskazanego przez normę czasu 30 minut, to nie nadaje 
się ona do ponownego wykorzystania.

Przykładem rękawic odpornych na substancje chemiczne to np. rękawice 
nitrylowe Sol-vex 37-675 firmy Ansell.
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3. Rękawice ochronne - czynniki chemiczne

Rękawice chroniące przed n-Heptan, wodorotlenkiem sodowym 40% i kwasem siarkowym 
95%
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Piktogramy, które tyczą się normy EN* *ISO 374-5, po prawo piktogram z 
dodatkową ochroną przed wirusami Rękawice chroniące przed bakteriami, 
wirusami czy pleśniami znajdą swoje zastosowanie w służbie medycznej, 
weterynaryjnej, laboratoryjnej czy spożywczej. Wykonane są one z 
materiałów nieprzepuszczalnych, takich jak: nitryl, lateks, winyl, pvc, 
neopren. Norma EN ISO 374-5 podaje wymagania i rodzaje testów dla 
rękawic mających izolować rękę pracownika od mikroorganizmów takich jak 
pleśń, bakteria czy wirusy. Obecnie na rynku środków ochrony indywidualnej 
rękawice spełniające tą normę cieszą się niezwykłym powodzeniem. W 
okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 ceny rękawic tego typu 
nieutsannie pną się w górę.

Przykładem rękawic spełniających normę EN 374-5 są rękawice nitrylowe 
Mapa model 485.
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4. Rękawice chroniące przed mikroorganizmami.
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Czynnikami mechanicznymi nazywamy wszystkie te czynniki, które mogą 
spowodować uraz pracownika. Przykładem może być praca magazyniera, 
który kompletuje ostre lub chropowate produkty. Aby nie doszło do urazu 
dłoni powinien on zostać zaopatrzony w odpowiednie rękawice. Innym 
przykładem może być praca w masarni przy rozbieraniu mięsa. Odpowiednią 
ochroną pracownika będą wówczas rękawice metalowe. Od wykonywanej 
pracy, czasokresu użytkowania rękawic, środowiska pracy zależy prawidłowy 
ich dobór. Praca powodująca jedynie drobne urazy, takie jak, powierzchowne 
otarcia czy lekkie skaleczenia, może być wykonywana w rękawicach 
należących do kategorii I. Natomiast jeśli istnieje zagrożenie średnio ciężkimi 
i ciężkimi urazami mechanicznymi to mamy do czynienia z kategorią II i III -
przecięcia, praca z ostrymi przedmiotami, znaczne otarcia, ryzyko ukłucia, 
przecięcia nożem ręcznym lub z napędem.
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5. Rękawice ochronne - czynniki mechaniczne.

Rękawice o takim piktogramie  mają obowiązek spełniać normę PN-EN 
388+A1:2019-01 i należą do kategorii II lub III. Są na nich specjalne 
oznaczenia liczbowe i literowe umieszczane pod piktogramem. Rękawice 
spełniające normę PN-EN 388 są najczęściej używanymi wśród 
pracowników.
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5. Rękawice ochronne - czynniki mechaniczne.

Norma PN-EN 388+A1:2019-01 informuje o wymaganiach, metodyce badań, 
oznaczeniach rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi.

Rysunek przedstawia wyjaśnienie piktogramu do normy EN 
388:2016+A1:2018, która to została znowelizowana przez normę PN-EN 
388+A1:2019-01. 
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Rysunek przedstawia poziomy skuteczności wykonywanych testów. Pierwsze 
miejsce to badanie odporności na ścieranie, poziom ochrony określany jest 
minimalną ilością rund w szlifierce do momentu przetarcia się materiału. 
Drugie miejsce to badanie odporności na rozcinanie wirującym ostrzem noża. 
Trzecie miejsce to odporność na rozdarcie, rękawica rozrywana jest w 
przeciwnym kierunku, siła określona w niutonach. Czwarte miejsce to 
badanie odporności na przekłuwanie za  pomocą ostrego szydła, tutaj siła 
również  określona jest w niutonach. Piąte miejsce pod piktogramem, czyli 
litery od A do F określają odporność na przecięcia zgodnie z En ISO 13997. 
Jeśli podczas testu TDM-100 ostrze noża nie tępi się wówczas nie ma 
obowiązku wykazywać testu na zgodność z normą EN ISO 13997 –
pozostaje to w gestii producenta. Szóste miejsce określa test badający 
poziom ochrony przed uderzeniami, jeżeli rękawice zostały poddane testowi 
wówczas umieszcza się literę P, jeśli nie – miejsce pozostaje puste.

Rękawice spełniające normę PN-EN 388 są produkowane najczęściej ze 
skór, tkanin, tkanin powlekanych nitrylem, lateksem lub poliuretanem. 
Tkaniny mogą być wykonane z różnego rodzaju przędz, np. bawełnianych, 
poliestrowych, aramidowych, polietylenowych czy z włókien szklanych.

Rękawice skórzane lub wzmacniane skórą cechują się rożnymi 
właściwościami. W dużej mierze spowodowane jest to rodzajem skóry. Skora 
świńska będzie najbardziej oddychająca z dobrą odpornością na ścieranie, 
niewątpliwą zaletą będzie korzystna cena. 
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5. Rękawice ochronne - czynniki mechaniczne.
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Skóra bydlęca cechują się dużą wytrzymałością, odpornością na przekłucia i 
ochroną przed gorącem. Skóra kozia zaś ma dobrą odporność zarówno na 
ścieranie jak i na przekłucie, skóra ta jest zdecydowanie najbardziej wiotka i 
miękka, co wykorzystywane jest przy pracach manualnych.

Rękawice bawełniane są zdecydowanie najbardziej oddychające. Zaletą 
poliestrowych jest odporność na rozciąganie i ścieranie. Włókna aramidowe, 
np. kevlar, są bardzo często używane jako ochrona przed gorącem i 
przecięciem. Włókna polietylenowe, np. Heatnocut dodatkowo cechują się 
miękkością oraz wygodą w użytkowaniu. Rękawice te  bardzo często 
powleczone są poliuretanem, lateksem, nitrylem, neoprenem czy pvc. Dzięki 
temu są one bardziej odporne na ścieranie , przecięcia czy przekłucia. 
Rękawice powleczone poliuretanem są zdecydowanie najbardziej manualne, 
najlepiej dolegają do dłoni.

Niezwykłą popularnością cieszą się rękawice tzw. antyprzecięciowe, które 
chronią dłonie przed rozcięciem nożem, ostrym metalem, szkłem lub 
kartonem. Najwyższa możliwa ochrona dla tego typu rękawic to poziom 5, 
poniżej rękawice Ardon XA5c.
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5. Rękawice ochronne - czynniki mechaniczne.

Rysunek przedstawia piktogram dla normy 
EN1082.
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Norma EN 1082-1 określa ochronę przed przecięciami i ukłuciami noży 
ręcznych. Mowa jest w niej o konstrukcji, właściwościach rękawic ochronnych 
zbudowanych z plecionki metalu i z tworzyw sztucznych. Natomiast norma 
EN 1082-2 tyczy się rękawic które chronią przed przecięciami i ukłuciami 
noży ręcznych, ale materiał tych rękawic jest inny niże metal czy tworzywo 
sztuczne, niestety właściwości rękawic spełniających tę normę są na niższym 
poziomie niż te spełniające normę EN 1082-1.
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5. Rękawice ochronne - czynniki mechaniczne.

Przykładowe zdjęcia obrazujące 
rękawice chroniące przed 
przecięciem.

Ochrona przed uszkodzeniem 
spowodowanym piłą mechaniczną. Norma 
PN-EN 381

Piktogram przedstawiający 
normę PN-EN 381

Norma PN-EN 381 określa właściwości rękawic chroniących przed 
przecięciem piłą łańcuchową. Rękawice w widocznym miejscu powinny mieć 
piktogram, a pod nim liczby określające klasę ochrony w przedziale 0 – 4, 
które dotyczą prędkości z jaką pracuje łańcuch w urządzeniu.

Zdjęcie przedstawia rękawice 
dla pilarza
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Norma EN 407 informuje o minimalnych właściwościach rękawic chroniących 
przed gorącem lub ogniem. Ponadto określa metody badań, jakimi są one 
poddawane. Rękawice te chronią m.in. przed promieniowaniem cieplnym, 
ciepłem kontaktowym i przed rozpryskami ciekłych metali. Rękawice powinny 
posiadać właściwości trudnopalne, charakteryzować się niską wymianą 
ciepła oraz wysoką odpornością na temperaturę.
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6. Rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami 
termicznymi.

Testowanie tego typu środków ochrony rąk odbywa się na 
sześciu poziomach:

§ niepalność - rękawice poddawane są testowi płomienia gazowego 
przez 15 sekund, po upływie tego czasu badany jest pomiar kiedy 
rękawica zakończy się żarzyć lub palić (zakres 1- 4).

§ odporność na ciepło kontaktowe - temperatura między 100 a 500 ° C w 
jakiej pracownik nie odczuje bólu przez co najmniej 15 sekund (zakres 
1-4).

§ odporność na ciepło kontaktowe – mierzony jest czas, w którym 
rękawic może opóźnić przewodzenie ciepła (zakres 1-4).

§ odporność na promieniowanie cieplne - rękawice poddane zostają 
promieniowaniu cieplnemu, mierzony jest czas, po upływie którego 
ciepło dojdzie do środka rękawicy (zakres 1-4).

§ odporność na niewielkie rozpryski ciekłych metali - mierzone są 
liczby kropli stopionego metalu, które zwiększą temperaturę między 
rękawicą a skórą o 40 ° C. (zakres 1-4).

§ odporność na duże rozpryski metalu - mierzona jest ilość 
rozprysków w gramach potrzebnych do uszkodzenia rękawicy
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Dzięki przeprowadzonym testom rękawice klasyfikowane są w przedziale od 
1 do 4, gdzie liczba 4 przypisana jest do najwyższego poziomu ochrony 
przed zagrożeniami termicznymi.

Przewodnik Fabryki BHP po rękawicach roboczych

6. Rękawice zapewniające ochronę przed zagrożeniami 
termicznymi.

Schemat przedstawiający wykonywanie testów dla rękawic termicznych.

Rękawice termiczne często są dwuwarstwowe, zapewniają ochronę dzięki 
zewnętrznej warstwie składającej się z przędzy para-armidowej Kevlar i 
warstwie wewnętrznej bawełnianej. Tego typu rękawice charakteryzują się 
odpornością na temperaturę do 350 ° C. Jeśli temperatura nie jest aż tak 
wysoka, wystarczy jeśli rękawica będzie wykonana w odpowiedni sposób z 
bawełny i poliestru. Wówczas ważna jest grubość i rodzaj ściegu.

Przykładem rękawicy odpornej na wysoką temperaturę jest rękawica ROKHB 
marki JS Gloves

Tego typu rękawice znajdą swoje 
zastosowanie w przemyśle 
metalurgicznym, hutniczym, 
odlewniczym, spożywczym czy 
piekarniczym.
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Warunki klimatyczny lub działalność zawodowa sprawiają, że rękawice 
chroniące przed zimnem cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzięki 
normie EN 511 użytkownik rękawic chroniony jest zarówno przed zimnem 
konwekcyjnym jak i zimnem kontaktowym.

Poziom wydajności rękawic zaznacza się pod piktogramem w przedziale 
liczbowym od 1 do 4, im wyższa liczba tym wyższy poziom wydajności. 
Rękawice chroniące przed zimnem testowane są na wrażliwość:

§ zimno konwekcyjne - dokonuje się pomiaru izolacji termicznej rękawicy w 
stosunku do ciepłoty otoczenia

§ zimno kontaktowe - dokonuje się pomiaru izolacji termicznej wewnętrznej 
strony rękawicy w stosunku do chwytanego przedmiotu znajdującego się w 
niskiej temperaturze.
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7. Rękawice chroniące przed zimnem.

Piktogram dla normy EN 511

Dodatkowo rękawice można poddać testom na nieprzepuszczalność wody, 
jeśli woda nie przedostanie się przez rękawice przez minimum 30 minut 
wówczas test zostaje zaliczony

Schemat przedstawiający test dla rękawic chroniących przed zimnem.
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Osoby wykonujące swoją pracę w niskiej temperaturze lub mające kontakt z 
chłodnymi produktami, np. mrożonkami, powinny być zaopatrzone w 
odpowiednie rękawice. Mogą one być wykonane z akrylu i wełny, dodatkowo 
często stosuje się na tkaninach nakropienia z pvc w celu poprawy 
chwytności.
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7. Rękawice chroniące przed zimnem.

Powyżej rękawice chroniące przed zimnem, modele RRAWV I RRAW marki JS Gloves, 
rękawice obie spełniają te same normy, różnią się jedynie nakropieniem.
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Rękawice elektroizolacyjne są przeznaczone do pracy z prądem o napięciu 
do 1 kv. Znajdą one swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pracownik ma 
lub może mieć do czynienia z napięciem. Rękawice tego typu należą do 
kategorii III.

Norma PN-EN 60903:2006 określa metodykę badań i określa wymagania dla 
rękawic będących ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
napięcie przekracza 1 kv wówczas wymagana jest dodatkowa ochrona w 
postaci innych zabezpieczeń.
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8. Rękawice chroniące przed porażeniem prądem 
elektrycznym.

Wyróżniamy dwa rodzaje rękawic:

§ pięcio i trzypalcowe (rękawice izolacyjne), które powinny być 
stosowane razem z rękawicami skórzanymi, które zapobiegają 
uszkodzeniom mechanicznym, najczęściej są wykonane z elastomeru 
(guma, lateks, naturalne lub syntetyczne związki elastomerowe)

§ pięcio i trzypalcowe (rękawice kompozytowe), które nie wymagają 
stosowania kolejnych rękawic, mogą występować samodzielnie, 
ponieważ posiadają w sobie ochronę przed czynnikami mechanicznymi. 
Rękawice te mogą mieć przedłożony mankiet, tak aby chronić 
przedramię pracownika. Najczęściej są wykonane z elastomeru lub 
tworzywa sztucznego. 
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Tabela poniżej przedstawia klasy rękawic i wartości napięcia:
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8. Rękawice chroniące przed porażeniem prądem 
elektrycznym.

Klasa rękawic

Napięcie probiercze 
(wartość skuteczna) [kV]

Badanie 
napięciem przemiennym

Napięcie probiercze 
(wartość średnia) [kV]

Badanie 
napięciem stałym

00 2,5 4
0 5 10
1 10 20
2 20 30
3 30 40
4 40 60

Rękawice kompozytowe występują jedynie w trzech pierwszych klasach, 
natomiast wersja przedłużona tylko w klasie I, II oraz III.

Mamy pięć kategorii rękawic do pracy pod napięciem:

§ kategoria A – rękawice odporne na działanie kwasu,

§ kategoria H – rękawice odporne na działanie oleju,

§ kategoria Z – rękawice odporne na działanie ozonu,

§ kategoria R – rękawice odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu,

§ kategoria C - rękawice odporne na działanie skrajnie niskiej temperatury. 
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Przykładowe zdjęcie rękawicy elektroizolacyjnej
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8. Rękawice chroniące przed porażeniem prądem 
elektrycznym.
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Rękawice wykorzystywane do spawania, cięcia i prac pokrewnych powinny 
spełniać normę EN12477. Stanowi ona połączenie normy EN407 (zagrożenia 
termiczne) i EN388 (zagrożenia mechaniczne). Rękawice spawalnicze 
powinny chronić przed rozpryskami ciekłego metalu, przed oparzeniem lub 
krótkotrwałym kontaktem z gorącą powierzchnią, przed ciepłem 
konwekcyjnym oraz przed czynnikami mechanicznymi typu otarcia naskórka.

Rękawice spawalnicze dzielimy na dwa typy. Typ B jest odpowiedni do 
spawania precyzyjnego, np. spawania metodą TIG. Typ A będzie nadawał się 
do cięższego spawania, gdzie jest potrzebna zwiększona ochrona termiczna i 
mechaniczna. Niestety rękawica taka będzie zdecydowanie mniej manualna, 
przeznaczone są one do spawania MIG/MAG i MMA.

Rękawice spawalnicze wykonane są z różnego rodzaju skór dwoinowych i 
lica.
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9. Rękawice spawalnicze

Rękawica spawalnicza CA515R Delta 
Plus.
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Dla każdego z wymienionych parametrów określono cztery poziomy 
skuteczności: im wyższy poziom, tym lepsze właściwości ochronne rękawic.
Przykładowe oznakowanie rękawic spawalniczych:
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9. Rękawice spawalnicze

Rękawice spawalnicze powinny być oznakowane 
następującymi informacjami i znakami graficznymi:

1. numer normy PN EN 12477 z literką A lub B w zależności od typu 
rękawicy (typ A lub B), 

2. znak graficzny (przedstawiony na rysunku) z podanym numerem normy 
PN EN 407:2007 wraz z sześcioma cyframi podawanymi w odpowiedniej 
kolejności i określającymi poziomy skuteczności odpowiednio w zakresie:

a. możliwość  zapalenia 
b. odporności na ciepo kontaktowe
c. odporności na ciepło konwekcyjne
d. odporności na ciepło promieniowania
e. odporności na drobne rozpryski stopionego metalu
f. odporności na duże ilości stopionego metalu

4 2 3 2 4 X 

„X” w kodzie cyfrowym oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do 
ochrony przed zagrożeniem, którego dotyczy odpowiednie badanie, w tym 
wypadku nie zapewnia ochrony przed dużymi ilościami stopionego metalu. 
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3. znak graficzny i numer normy PN-EN 388:2006  z 4 cyframi 
podawanymi w ustalonej kolejności  i określającymi poziomy skuteczności 
odpowiednio w zakresie:

a. odporności na ścieranie (od 0 do 4)
b. odporności na przecięcie (od 0 do 5)
c. odporności na rozdarcie (od 0 do 4)
d. odporności na przekłucie (od 0 do 4)
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9. Rękawice spawalnicze

Minimalna wymagana skuteczność dla rękawic spawalniczych:

Odporność na:

Minimalny poziom dla 
rękawic spawalniczych

typu A

Minimalny poziom dla 
rękawic spawalniczych

typu B
Możliwość zapalenia 3 2
Ciepło kontaktowe 1 1
Ciepło konwekcyjne 2 -
Drobne rozpryski stopionego metalu 3 2
Ścieranie 2 1
Przecięcie 1 1
Rozdzieranie 2 1
Przekłucie 2 1
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Przykładem rękawicy do pacy w środowisku 
zagrożonym wybuchem jest rękawica VENICUT32 
ESD.
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10. Rękawice ochronne antyelektrostatyczne

Niezwykle trudna i obarczona dużym ryzykiem jest praca w atmosferze 
wybuchowej lub zagrożonej pożarem. Rękawice antystatyczne to takie, które 
odprowadzają ładunki elektrostatyczne. Zagrożeniem jest różnica 
potencjałów elektrycznych znajdujących się pomiędzy użytkownikiem a 
środowiskiem. Jednym z ważniejszych elementów, w strefie wybuchowej, jest 
utrzymanie niskiego poziomu rezystencji po to, by ładunki elektrostatyczne 
nie mogły się gromadzić. Kluczowe jest podejście całościowe do ochrony 
pracownika (obuwie, odzież).
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Piktogram oznaczający rękawice do kontaktu z 
produktami spożywczymi.
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11. Rękawice do kontaktu z produktami spożywczymi

Niezwykle trudna i obarczona dużym ryzykiem jest praca w atmosferze 
wybuchowej lub zagrożonej pożarem. Rękawice antystatyczne to takie, które 
odprowadzają ładunki elektrostatyczne. Zagrożeniem jest różnica 
potencjałów elektrycznych znajdujących się pomiędzy użytkownikiem a 
środowiskiem. Jednym z ważniejszych elementów, w strefie wybuchowej, jest 
utrzymanie niskiego poziomu rezystencji po to, by ładunki elektrostatyczne 
nie mogły się gromadzić. Kluczowe jest podejście całościowe do ochrony 
pracownika (obuwie, odzież).
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Piktogram oznaczający rękawice do kontaktu z 
produktami spożywczymi.
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12. Rękawice ochronne antywibracyjne

Pracownik doświadczając wibracji mechanicznych i wstrząsów może doznać 
urazów palców, jego ręce mogę drętwieć, może doznawać skurczy, w wyniku 
czego może dojść do utraty koordynacji i manualności. Długi czas ekspozycji 
na zagrożenie bez odpowiednich rękawic może prowadzić nawet do 
amputacji części dłoni.

Rękawice spełniające normę EN 10819 powinny redukować 
drgania. Kryteria tej redukcji wynoszą:

• TRM <1,0 (TRM = ogólna transmisyjność wibracji z wykorzystaniem widma 
zwanego „M” [31,5 Hz-200 Hz])

• TRH <0,6 (TRH = ogólna transmisyjność przy zastosowaniu widma 
zwanego „H” [200 Hz - 1 kHz])
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12. Rękawice ochronne antywibracyjne

W rękawice antywibracyjne powinni zostać zaopatrzeni operatorzy młotów 
hydraulicznych i pneumatycznych, wiertarek, ubijaków, walców wibracyjnych i 
innych urządzeń. Rękawice chroniące przed przed wibracjami są wykonane z 
polimerowego tworzywa lateksowego tłumiącego drgania tworzone przez 
urządzenia. Ich cechą dodatkową jest odporność na temperaturę i wilgoć.

Przykładowe rękawice antywibracyjne.
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13. Rękawice ESD

Rękawice, które mają naniesiony znak ESD, mają właściwości chroniące 
elementy elektroniczne przed elektrycznością statyczną. Znajdą one swoje 
zastosowanie w wielu branżach, m.in. lotniczej, elektrotechnicznej, 
pomiarowej czy elektronicznej. Rękawice chronią dłonie przed 
wyładowaniami, które są skutkiem nagromadzenia statycznych ładunków 
elektrycznych, które w rezultacie mogłyby uszkodzić sprzęt elektroniczny.

Materiał takich rękawic to zwyczajowo niepyląca przędza z nylonu, w której 
składzie jest nieco węgla lub miedzi o odporności w okolicach od 108 do 109 
Ω. Zazwyczaj mają strukturę bezszwową, cechują się manualnością, często 
na wewnętrznej stronie dłoni mają elementy antypoślizgowe.

Rękawice ESD mają za zadanie nie tylko poprawić komfort pracy, ale i 
zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z wyładowaniami 
elektrostatycznymi.

Piktogram da rękawic ESD
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14. Rękawice ochronne jednorazowe

Duża grupa rękawic spełniających normy EN 374-1 i 374-5 to rękawice 
jednorazowe. Ze względu na materiał, z którego są wykonane można je 
podzielić na trzy rodzaje:

Nitrylowe = uniwersalne

Zdecydowanie najbardziej popularne, są wytrzymałe, elastyczne i wygodne. 
Zastępują znane od lat rękawice lateksowe. Nitryl jest sztucznym, 
syntetycznym tworzywem, co jest jednocześnie największą wadą tych 
rękawic, bo tak jak torebki foliowe bardzo długo się rozkłada. Jednocześnie 
nitryl jest trudny do przedziurawienia, na tyle elastyczny, że nie ma obawy, by 
rozerwać je podczas zakładania. Jest też odporny na tłuszcze, 
rozpuszczalniki, farby czy detergenty. Stąd znajduje zastosowanie nie tylko 
w: przemyśle spożywczym, medycznym, weterynarii, ale także w 
warsztatach, zakładach produkcyjnych czy rolnictwie. Zaletą sztucznego 
tworzywa jest brak reakcji przy kontakcie ze skórą, tzn, że nitryl nie uczula, 
co często jest problemem przy rękawicach lateksowych.

Naturalny lateks

Zaletą lateksu jest duża rozciągliwość i wytrzymałość. Bardzo dobrze 
dolegają do dłoni. Są wykonane z kauczuku, naturalnego tworzywa, a po 
zużyciu szybko się biodegradują. Lateks pozwala na wyprodukowanie bardzo 
cienkiej rękawicy zapewniającej świetne czucie, dlatego jest lubiany przez 
lekarzy. Niestety w kontakcie z tłuszczami i rozpuszczalnikami potrafią się 
szybko zniszczyć, dlatego niewskazane jest, by używać ich tam, gdzie mamy 
kontakt z farbami, kosmetykami na bazie tłuszczy, czy środkami chemicznymi 
– w tym wykorzystywanymi do sprzątania. Trzeba też pamiętać, że niektóre 
osoby są na lateks uczulone.

Winylowe

Za rękawicami winylowymi przemawia ich stosunkowo nieduże doleganie do 
dłoni, co dla wielu użytkowników jest dużą zaletą. Są też najtańszym 
produktem w zestawieniu. Winyl , to tworzywo PVC. 
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14. Rękawice ochronne jednorazowe

Jest najmniej elastyczne z całej trójki. Łatwo się je zakłada i zdejmuje, ale 
przy mocnym naciąganiu na dłoń potrafią pęknąć. Rękawice winylowe 
stanowią dobrą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Są bardziej 
odporne na tłuszcze niż rękawice lateksowe. Uszkodzić je mogą jednak 
rozpuszczalniki. Warto też pamiętać o dobraniu odpowiedniego rozmiaru, by 
rękawice nie zsuwały się z dłoni.

Przykładowe rękawice 
jednorazowe

Rękawice jednorazowe bardzo często podlegają badaniom za 
zgodność z normami:

Norma EN 455-1
Norma odnosząca się do rękawic jednorazowego użytku. Określono 
wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do 
jednorazowego użytku na nieobecność dziur.

Norma EN 455-2
Norma odnosząca się do rękawic jednorazowego użytku, podająca 
wymagania i metody badania właściwości fizycznych produktu.

Norma EN 455-3
Norma odnosząca się do rękawic jednorazowego użytku, podająca 
wymagania i metody badania produktu w ocenie biologicznej. Nie określa 
poziomu protein i nie definiuje nieuczulającej rękawicy, określa jedynie 
metody badania.
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PODSUMOWANIE

Przedstawione w /„Przewodniku”/ rodzaje rękawic odpowiadają na potrzeby 
pracowników w taki sposób, by zapewnić im bezpieczeństwo niezależnie czy 
wykonywane czynności dotyczą pracy na budowie, w magazynie,  w 
laboratorium, czy hali produkcyjnej; w warunkach suchych lub mokrych; 
temperaturach wysokich bądź niskich. Opracowane przez ustawodawców 
przepisy – normy bezpieczeństwa, kategorie, pozwalają dobrać odpowiedni 
rodzaj środka ochrony indywidualnej, w tym rękawic, do specyfiki 
wykonywanych zajęć, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony. Są 
podstawą dla odpowiedniego dostarczania produktu pracownikom przez 
przełożonych. Są wreszcie wyznacznikiem dla producentów i importerów 
produktów, dzięki którym mogą oferować oni wyrób dostosowany do 
charakteru pracy, stanowiący niezbędną ochronę przed ryzykiem 
wynikającym z charakteru wykonywanych czynności.

Wydawać się może, że mnogość norm, a do tego podział na kategorie mogą 
sprawiać trudność w doborze odpowiednich produktów. Usystematyzowanie 
wiedzy, przedstawione w pierwszej części może pomóc w rozpoznaniu 
rodzajów norm, dopasowaniu ich do produktów i zweryfikowanie pod kątem 
przydatności w pracy. Obowiązujący system przepisów z pewnością 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracowników, należy traktować 
go jak przewodnik. Oznaczenia w postaci piktogramów stosowanych na 
rękawicach przez producentów, pomagają w odnalezieniu najlepszego 
produktu. 
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Bibliografia - do przygotowania poradnika posłużyły 
materiały pozyskane z następujących źródeł: 

Rysunki i grafiki zamieszone w publikacji pochodzą ze źródeł wskazanych w bibliografi. 
„Przewodnik” został napisany z zachowaniem najwyższej staranności. Nie jest to jednak 
publikacja naukowa. Za ewentualne błędy lub nieścisłości Fabryka BHP nie ponosi 
odpowiedzialności. Przewodnik jest darmowy, jego celem jest zwiększenie zakresu wiedzy 
osób i firm zajmujących się BHP. 
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• https://kams.com.pl
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• https://mercatormedical.eu
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• B. Rączkowski, BHP w praktyce, Gdańsk 2018,
• Katalog Delta Plus 2017
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Fabryka BHP

FIRM, ORGANIZACJI, URZĘDÓW, DLA KTÓRYCH DOSTARCZAMY 
ATESTOWANE, PROFESJONALNE I WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY BHP

ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ:

ŚWIADCZYMY USŁUGI OUTSOURCINGU BHP, a także w zależności od 
potrzeb klienta możemy:

§ obuwie robocze,
§ odzież roboczą,
§ hełmy i czapki,
§ odzież jednorazową,
§ odzież odblaskową,
§ akcesoria ochrony słuchu,
§ rękawice BHP,
§ okulary ochronne,
§ oznakowanie BHP,
§ akcesoria do pracy na wysokości,
§ maseczki,
§ maski filtrujące,
§ środki czystości

Dbamy aby sprzedawany 
przez nas asortyment były 
najwyższej jakości. Posiadał 
wymagane certyfikaty i atesty. 
Towar zamawiamy u 
sprawdzonych producentów, 
dostawców i importerów. 
Promujemy polskie marki i 
polskie produkty.
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Fabryka BHP

Szyjemy i znakujemy odzież

Realizujemy zamówienia na odzież roboczą, szytą. Współpracujemy z 
najlepszymi w kraju szwalniami specjalizującymi się w szyciu odzieży 
BHP, posiadającymi wykwalifikowaną kadrę oraz bogaty park maszynowy. 
Wystarczy skontaktować się z nami, by uzgodnić: wzór, tkaninę, rozmiary 
ubrań, które będą przekazane pracownikom.

Personalizujemy odzież wykonując nadruki i hafty na: kamizelkach, 
koszulkach, ubraniach roboczych, bluzach, polarach, czapkach, itp. 
Stosujemy metody sublimacji i termo transferu folii flex, a także haft i 
sitodruk. Znakujemy także kaski, hełmy ochronne, opaski odblaskowe i 
inne akcesoria. Cena za usługi znakowania ustalana jest indywidualnie. 
Wpływ na wysokość ceny ma: ilość produktów, ilość kolorów, wielkość 
nadruku.
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KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie związane z produktami BHP lub nadrukami na
ubraniach? Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy
kompleksową ofertę produktów BHP.
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