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NOWE ROZPORZĄDZENIE (UE)
2016/425 w sprawie ŚOI

POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA 
ROZPORZĄDZENIA 2016/425

DELTA PLUS wprowadza do obrotu ŚOI zgodne z 
dyrektywą lub zgodne z rozporządzeniem DELTA PLUS wprowadza do obrotu ŚOI zgodne z rozporządzeniem

DELTA PLUS aktualizuje 95% Certyfikatów badania typu WE zgodnie z rozporządzeniem
DELTA PLUS aktualizuje pozostałe 5% 

swoich Certyfikatów badania typu 
WE zgodnie z rozporządzeniem

HURTOWNICY, DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY
udostępniają na rynku ŚOI zgodne z dyrektywą lub rozporządzeniem do końca daty ważności produktu

UŻYTKOWNICY
stosują ŚOI zgodne z dyrektywą lub rozporządzeniem do końca daty ważności produktu

Wszystkie Certyfikaty muszą 
być zgodne z rozporządzeniem 
(Certyfikat badania typu UE)

Wszystkie Certyfikaty badania 
typu DELTA PLUS są zgodne 

z rozporządzeniem

Większość Certyfikatów badania typu WE (dyrektywa) zachowuje ważność

Dyrektywa 89/686 w sprawie środków ochrony 
indywidualnej musiała zostać zrewidowana. 
Nie dlatego, że nie zapewniała już wystarczającego poziomu 
bezpieczeństwa.

Wręcz przeciwnie, rozporządzenie 2016/425, przeniosło 
wszystkie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa z dyrektywy, dodając kilka modyfikacji.

Ale dlatego, że przez 30 lat organizacja rynku ŚOI uległa 
znacznym zmianom. Role oraz obowiązki wszystkich podmiotów 
rynkowych: producentów, importerów, dystrybutorów, musiały 
zostać objaśnione. Konieczne było również odnotowanie zmian w 
działaniu Jednostek Notyfikowanych odpowiedzialnych za ocenę 
zgodności ŚOI.

Od kiedy zaczyna obowiązywać?

Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 21/04/2018. Po tej dacie 
nastąpi okres przejściowy do 2023 roku z kilkoma etapami.

Wprowadzenie do obrotu? 
Udostępnienie na rynku?

Producent (lub importer) wprowadza do obrotu: to pierwsza sprzedaż środków 
ochrony indywidualnej hurtownikowi, dystrybutorowi lub użytkownikowi 
końcowemu w Unii Europejskiej.
Dystrybutor (lub hurtownik) udostępnia na rynku: sprzedaje do sprzedawcy, 
dystrybutora lub użytkownika końcowego.

Czy jestem zobligowany datami 
okresu przejściowego?

Jako użytkownika lub dystrybutora nie ograniczają Państwa daty 
okresu przejściowego. Okres przejściowy jest nałożony na operatora 
odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu, tj. producenta (lub importera), 
w celu wykonania wszystkich prac niezbędnych do wdrożenia nowego 
rozporządzenia: 
• zgodność z rozporządzeniem produktów, które wprowadzi do obrotu od 

21/04/2019 
• rewizja certyfikatów badania typu WE, nie później niż do 21/04/2023

Co oznacza zgodność produktów?

BRAK ZMIAN TECHNICZNYCH! Zgodność dotyczy tylko dokumentów:
• aktualizacja instrukcji użytkowania
• zmiana oznakowania produktów według rodzajów ŚOI
• wskazanie adresu, pod którym można skontaktować się z producentem 

(lub importerem) 
• udostępnienie deklaracji zgodności UE

Czy ŚOI DELTAPLUS®, które kupiłem przed 
wdrożeniem nowego rozporządzenia, oraz których 
używam lub dostarczam swoim pracownikom są 
nadal bezpieczne?

Środki ochrony indywidualnej DELTAPLUS®, które Państwo używają, lub 
posiadają na stanie nadal są bezpieczne i ważne do końca okresu ich 
użytkowania. W rzeczywistości były one zgodne z przepisami obowiązującymi 
w momencie ich zakupu (dyrektywa 89/686).
Ponadto zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pozostają niezmienione w rozporządzeniu.

Czy ŚOI dostarczone przez Delta Plus zgodnie 
z dyrektywą 89/686, które znajdują się w moim 
magazynie są nadal bezpieczne?

Środki ochrony indywidualnej DELTAPLUS®, które posiadają Państwo w 
swoim magazynie, są bezpieczne i ważne do końca daty ich ważności. 
W rzeczywistości były one zgodne z przepisami obowiązującymi w momencie 
ich zakupu (dyrektywa 89/686).
Ponadto zasadnicze wymagania dyrektywy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pozostają niezmienione w rozporządzeniu. Dlatego też mogą 
je Państwo nadal sprzedawać.

Z jakich zmian skorzysta użytkownik?

Certyfikaty badania typu UE będą miały maksymalną ważność 5 lat. 
Zatem, użytkownik zyskuje pewność, że zgodność stosowanych przez niego 
środków ochrony indywidualnej będzie regularnie badana oraz że w przypadku 
zmiany produktu, stanu wiedzy technicznej lub norm użytych do testowania 
zgodności, produkt zostanie ponownie przebadany.

Niektóre środki ochrony indywidualnej przechodzą z kategorii zagrożeń 
2 do kategorii 3, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo tego typu 
produktów, ponieważ oprócz oceny zgodności będą one podlegać corocznej 
kontroli jakości produkcji. Dotyczy to ŚOI chroniących przed: szkodliwym 
hałasem, przecięciem przenośną pilarką łańcuchową, strumieniem pod 
wysokim ciśnieniem, szkodliwymi czynnikami biologicznymi, środowiskiem o 
niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o 
temperaturze wynoszącej -50 °C lub niższej.

Rozporządzenie nakłada więcej obowiązków na: producentów, 
dystrybutorów, importerów, jednostki notyfikowane oraz urzędy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ŚOI będących w obiegu na rynku.

Co zmienia się dla dystrybutorów?

Niektóre przepisy rozporządzenia mają duży wpływ na dystrybutora: jest on 
zobligowany do większego zaangażowania się w sprawdzanie zgodności i 
niezawodności środków ochrony indywidualnej, które udostępnia na rynku, 
oraz większej odpowiedzialności wobec organów nadzoru rynku. Będąc 
dystrybutorem środków ochrony indywidualnej DELTAPLUS®, mają 
Państwo pewność, że ŚOI, które sprzedajemy, są całkowicie zgodne z 
wymaganiami.

W jaki sposób Delta Plus poradzi sobie z tą 
poważną zmianą w przepisach?

Od kwietnia 2016 roku, Delta Plus wprowadziła niezbędne kroki. 
Wszystkie jednostki zostały zmobilizowane w celu zagwarantowania 
zgodności naszych produktów i ich dokumentacji w terminach określonych w 
rozporządzeniu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Nie mogą Państwo znaleźć odpowiedzi 
na swoje pytanie?

Prosimy o zwrócenie się do osoby, która jest Państwa zwyczajowym 
kontaktem handlowym w Delta Plus. Nasza ekipa została przeszkolona w 
tym temacie przez specjalistów. Ścieżka kontaktu:

Poziom 1: dotychczasowy kontakt handlowy

Poziom 2: specjaliści rodzin produktów oraz dyrekcja

Poziom 3: specjalista z Delta Plus odpowiedzialny za 
wdrożenie rozporządzenia
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