
                

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 listopada 2022 r. 

Poz. 2282 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRA CJI
1)

 

z dnia 31 października 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
2)

 

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) 

w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli w wierszu oznaczonym lp. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

6a) Ubrania specjalne lekkie Wymagania techniczno-użytkowe 

2) w pkt 1.6.2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.”; 

3) uchyla się pkt 1.6.4 i pkt 1.6.4.1; 

4) po pkt 1.6.4.1 dodaje się pkt 1.6a w brzmieniu: 

„1.6a. UBRANIA SPECJALNE LEKKIE 

1.6a.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ubranie specjalne lekkie składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN ISO 15384. 

Spełnienie wymagań jest potwierdzone stosownym dokumentem. 

1.6a.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1.6a.2.1. Opis ogólny 

Ubranie jest wykonane z tkaniny zewnętrznej albo składa się z kilku wewnętrznych lub zewnętrznych części odzieży 

zaprojektowanych do noszenia łącznie. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2022 r. pod numerem 2022/498/PL, zgodnie z § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu  

Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych 

oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241/1 z 17.09.2015, str. 1). 
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Dopuszcza się oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikującymi formację, które spełniają wymagania normy 

PN-EN ISO 15384 w zakresie rozprzestrzeniania się płomienia. 

Konstrukcja ubrania zapewnia ochronę przed promieniowaniem cieplnym oraz rozprzestrzenianiem się płomienia 

zgodnie z normą PN-EN ISO 15384.”. 

§ 2. 1. Świadectwa dopuszczenia na ubrania specjalne, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zacho-

wują ważność na czas ich wydania w stosunku do ubrań specjalnych, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym 

w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jednostka dopuszczająca z urzędu dokona 

analizy możliwości nieodpłatnego wydania świadectw dopuszczenia na ubranie specjalne lekkie według normy PN-EN 15614 

na podstawie posiadanych wyników badań odnoszących się do ubrań lekkich. 

3. Na podstawie przeprowadzonej analizy w terminie miesiąca od dnia jej dokonania jednostka dopuszczająca wyda-

je świadectwo dopuszczenia na ubranie specjalne lekkie według normy PN-EN 15614 albo informuje wnioskodawcę 

o braku możliwości wydania takiego świadectwa. 

4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy w brzmie-

niu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński 
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