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Praca w pewnych warunkach może nieść ze sobą ryzyko 
odniesienia urazu głowy. Dlatego na określonych stanowiskach, 
niezbędne jest stosowanie hełmów ochronnych, które 
potocznie nazywane są też kaskami ochronnymi.

Ochrona czaszki to główna funkcja hełmów 

przemysłowych. Jednak ich noszenie zapo-

biega również uszkodzeniom skóry głowy, mózgu, 

a nawet kręgosłupa. Jakie są rodzaje hełmów? Jak są 

zbudowane? Kto i w jakich okolicznościach powinien 

z nich korzystać? O tym wszystkim będzie mowa 

poniżej.

Rodzaje i przeznaczenie hełmów 
ochronnych
Jak mówi Paweł Górski Specjalista ds. Bezpie-

czeństwa Pracy w firmie 3M Poland: – Klasyfikacja 

hełmów wynika z ich przeznaczenia, a zarazem sposobu 

budowy. W celu ochrony przed takimi zagrożeniami, jak 

spadające przedmioty lub uderzenia głową o wystające 

elementy konstrukcyjne stanowiska pracy, możliwy jest 

wybór trzech rodzajów hełmów ochronnych: lekkich, 

wysokoskutecznych oraz najbardziej popularnych 

hełmów przemysłowych spełniających normę PN-EN 

397+A1:2013-04. 

Sabina Frysztacka Przemysłowy hełm lekki jest właściwie rodza-

jem czapki. W związku z tym jego zadaniem jest 

osłanianie skóry głowy w sytuacjach, gdy może dojść 

do uderzenia o twarde oraz nieruchome przedmioty. 

Powinien spełniać wymagania normy EN 812.

W przypadku, gdy pracownik narażony jest na 

kontakt z nieruchomymi obiektami, o które może 

się uderzyć oraz ze spadającymi przedmiotami, 

powinien korzystać właśnie z przemysłowego hełmu 

ochronnego. Zabezpiecza on przed urazami, które 

mogłyby wystąpić po uderzeniu o zawieszony ładu-

nek. Ponadto odpowiednio skonstruowane hełmy 

mogą chronić przed negatywnymi skutkami ściska-

nia poprzecznego, kontaktu z odpryskami stopionego 

metalu czy z prądem elektrycznym, a przy tym być 

skuteczne w bardzo wysokiej lub niskiej temperatu-

rze. Podczas kontaktu z instalacjami znajdującymi 

się pod napięciem odporność hełmów może być 

podniesiona przez producenta, spełniając normę EN 

50365.

Natomiast jeżeli na stanowisku pracy, oprócz 

wymienionych wyżej zagrożeń, mogą wystąpić 

sytuacje, w których powinna działać ochrona przed 

ostrymi, mającymi dużą energię czy spadającymi 

skośnie przedmiotami, a także przemieszczającymi 

się w powietrzu ładunkami, wówczas niezbędne jest 

użycie wysokoskutecznego hełmu przemysłowego, 

zgodnego z normą EN 14052.

Odpowiedni dobór środków ochrony indywi-

dualnej, w tym hełmów, jest niezwykle ważnym 

elementem zabezpieczenia pracowników przed 

wypadkami, do których może dojść podczas wyko-

nywania ich obowiązków zawodowych. Taki dobór 

jest jednym z elementów poprawnie przeprowadzo-

nej oceny ryzyka zawodowego. W odniesieniu do 

hełmów uwzględnia się głównie budowę i poziom 

ich ochrony, co zwykle potwierdzone jest właściwym 

certyfikatem. Zdaniem Jerzego Kopcia, pracowni-

ka firmy Respond warto wziąć pod uwagę zdolność 

do absorbowania energii uderzenia. Można wówczas 

dokonać podziału na hełmy, w przypadku których wynosi 

ona: 110+, 80-110, 50–80 oraz 12 dżuli. Oczywiście 

klasyfikacja ta pokrywa się z podziałem wynikającym 

z odpowiednich norm. I tak, jeśli chodzi o hełmy spełnia-Źródło: 3M
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jące wymagania testowe normy EN 14052, najlepsza 

absorpcja energii może wynosić 110 dżuli lub więcej 

(z boku 50 dżuli). Produkty z tej kategorii stosowane 

są w górnictwie tunelowaniu, rafineriach, podczas prac 

przy ciężkich konstrukcjach czy rozbiórkach. Jeśli chodzi 

o takie branże jak budownictwo, obsługa transportu, in-

żyniera i użyteczności zalecane są hełmy wytrzymujące 

uderzenie o energii 80–110 dżuli lub 50–80 dżuli, jeżeli 

ryzyko uderzenia z boku lub występowania spadają-

cych obiektów jest minimalne. Jednocześnie mają być 

zgodne z normą EN 397. W przypadku prac związanych 

z takimi obszarami jak energia wiatrowa, rusztowania, 

telekomunikacja i media, hełmy powinny spełniać też 

normę EN 12492 – kaski dla alpinistów. W końcu mamy 

czapki, które są zgodne z normą EN 812 i tu odporność 

na uderzenia wynosi jedynie 12 dżuli. Stąd taka ochrona 

głowy może być odpowiednia podczas wykonywania 

prac telekomunikacyjnych, obsługiwania oświetlenia czy 

stanowiska przy produkcji.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, 

że wymagania norm EN 397 i EN 12492 w pewnym 

zakresie wykluczają się. W szczególności dotyczy 

to wymagań paska podbródkowego, który zgodnie 

z zapisami Rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ma być 

zastosowany podczas pracy na wysokości. Dobrą 

praktyką jest używanie pasków podbródkowych, któ-

re mają więcej niż dwa punkty mocowania. Jednak 

określenie normy z jaką mają być zgodne paski pod-

bródkowe jest zadaniem wymagającym komentarza. 

Paski podbródkowe spełniające normę EN 12492 

przystosowane są dla sportowców alpinistów, a paski 

podbródkowe spełniające normę EN 397 do zastoso-

wań przemysłowych. I tu pojawia się problem, bo jak 

zaklasyfikować pracowników pracujących na linach 

(w dostępie linowym), którzy na przykład myją 

elewację budynku? Czy to jest sport czy przemysł? 

Znacznie łatwiejsza jest interpretacja pracy na 

wysokości, ale bez dostępu linowego, na przykład na 

rusztowaniach – tu konieczne jest spełnienie tylko 

normy EN 397.

Nawiązując do branży czy nawet konkretnych 

stanowisk, które wymagają korzystania ze specy-

ficznego sprzętu do ochrony głowy, można dokonać 

kolejnego podziału, wymieniając pośród nich hełmy: 

budowlane, do prac wysokościowych, górnicze, hut-

nicze, elektroizolacyjne, dla kanalarzy i dla leśników. 

To w jaki sposób hełm zostaje zaprojektowany i wy-

konany, zależy od jego przeznaczenia. Wymienione 

środki ochrony indywidualnej różnią się spełnio-

nym zakresem dodatkowych wymagań dla hełmów 

ochronnych (właściwości antyelektrostatyczne, 

wyposażenie w pasek podbródkowy), a także dodat-

kowym wyposażeniem takim jak uchwyty na lampę 

górniczą, ochronniki słuchu czy osłony twarzy.

Jednak jak zauważa Paweł Górski: – Warto dodać 

tu jeszcze, że szczegółowe zasady stosowania środ-

ków ochrony indywidualnej, w tym hełmów ochron-

nych, opisane są w załączniku nr 2 „Rozporządzenia 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy”. W załączniku tym wyszczególnione są zagro-

żenia i prace, przy których wymagane jest stosowanie 

środków ochrony indywidualnej (np. upadki z wysokości 

czy zagrożenia elektryczne, prace budowlane czy na 

stacjach energetycznych). Nie jest to wcale lista zamknię-

ta, a końcowa decyzja o wprowadzeniu wymagania 

stosowania hełmów ochronnych należy do pracodawcy 

i powinna wynikać z oceny ryzyka zawodowego. Wybór 

odpowiedniego hełmu ochronnego poprzedzony powinien 

być analizą i oceną zagrożeń na stanowisku pracy oraz 

analizą sposobów redukcji ryzyka zawodowego związa-

nego z tymi zagrożeniami. Natomiast trzeba przy tym 

pamiętać, że jedyną normą, z którą muszą być zgodne 

np. przemysłowe hełmy ochronne, aby być środkiem 

ochrony indywidualnej, jest norma PN-EN 397+A1:2013-

04. Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym speł-

nienia przez przemysłowe hełmy ochronne normy PN-EN 

12492:2012, jest dobrowolną decyzją pracodawcy, jednak 

nie może to być związane z jakąkolwiek rezygnacją ze 

respektowania wymagań normy podstawowej.

Budowa 
Przemysłowe hełmy lekkie nawiązują swoim wy-

glądem do czapki baseballowej. Mogą mieć różne 

kolory i długość daszka. Bardzo ważnym elementem 

jest wewnętrzna czasza, która może być wykonana 

z polietylenu z pianką EVA dla amortyzacji ude-
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plastra miodu dla zapewnienia lepszej amortyzacji 

uderzeń i dłuższej żywotności. Produkty oferowa-

ne przez firmy 3M, Respond czy Delta Plus Polska 

są również bardzo ergonomiczne. – Wykonuje się je 

z takich materiałów, jak poliester, bawełna oraz siatka 

typu mesh przepuszczająca powietrze, a także w spo-

sób zapewniający optymalną wentylację i możliwość 

wyregulowania rozmiaru. Mają wstawki odblaskowe lub 

są nawet w całości wykonane z tkaniny fluorescencyjnej, 

co gwarantuje dobrą widoczność – informuje Justyna 

Butrym, Kierownik działu marketingu i IT w trzecim 

z wymienionych przedsiębiorstw. 

Firmy te proponują również wysokiej jakości 

przemysłowe hełmy ochronne. Dużą popularnością 

cieszą się produkty 3M, których skorupa robiona jest 

z takich materiałów, jak ABS czy HDPE, w zależności 

od przeznaczenia hełmu. Skorupa nadaje całości 

kształt i to ona odpowiedzialna jest za niedopuszcze-

nie do bezpośredniego uderzenia w głowę użytkow-

nika oraz odpowiednie przeniesienie energii tego 

uderzenia na więźbę. 

Znajdująca się wewnątrz hełmu więźba pełni dwa 

istotne zadania – utrzymuje go na głowie, a zarazem 

jest amortyzatorem, w razie gdy dojdzie do ude-

rzenia. Wykonywana jest z poliamidu, poliestru lub 

plastiku i ma postać taśm 

z 4, 6 albo 8 punktami 

mocowania. Z więźbą 

połączony jest też pas 

główny, którego obwód 

reguluje się w taki sposób, 

aby dobrze obejmował 

głowę. Hełm ochronny 

może być wyposażony 

w dodatkowe elementy, 

na przykład daszek, sys-

tem wypustek czy otwory 

wentylacyjne. Istotnym 

elementem jest również 

pasek podbródkowy. 

Bywa, że przemysłowe 

hełmy ochronne zostają 

rozbudowane o dodat-

kowe akcesoria, które pozwalają na jeszcze lepsze 

zabezpieczenie wzroku, słuchu, twarzy czy karku 

pracownika. Jak opowiada Jerzy Kopeć: – Do hełmów 

EVO firmy JSP można np. zamontować zintegrowane 

ochronniki słuchu, osłony pełnotwarzowe czy wsuwane 

pod skorupę okulary ochronne. Ponadto w razie potrzeby 

należy zamontować na hełmie oświetlenie ostrzegawcze 

lub naklejki odblaskowe. Coraz więcej użytkowników 

zwraca też uwagę na kolor, gdyż wybieranie hełmów 

w różnych barwach jest dobrym sposobem na rozróż-

nienie kto jaką pełni funkcję. Taka metoda jej określenia 

stosowana jest przede wszystkim na budowach, ale nie 

tylko. W związku z tym w naszej ofercie można znaleźć 

hełmy białe, niebieskie, żółte, czerwone, zielone, poma-

rańczowe, popielate i czarne.

Jednak należy podkreślić, że nie ma żadnych 

regulacji przypisujących kolor hełmu ochronnego 

do konkretnej funkcji, a są to wewnętrzne regulacje 

zakładów pracy.

Oznakowanie przemysłowych hełmów 
ochronnych
Numer normy EN, znak CE, logo producenta, 

miesiąc/kwartał i rok produkcji, oznaczenie typu, 

rodzaj tworzywa, rozmiar – takie właśnie informacje 

powinny znajdować się na skorupie przemysłowe-

go hełmu ochronnego. Ważne, aby były naniesione 

w trwały sposób. Poza tym na określonych modelach 

znajduje się oznakowanie, które pozwala upewnić 

się, że z danego produktu można korzystać w specy-

ficznych warunkach:

• -20°C lub -30°C – do pracy w niskich lub bardzo 

niskich temperaturach

• +150°C – do pracy w bardzo wysokich tempera-

turach

• 440 Vac – dodatkowe własności elektroizolacyjne

• LD – nacisk boczny

• MM – odpryski stopionego metalu

Do każdego hełmu ochronnego dołączane są 

odpowiednie instrukcje, o których mówi Justyna 

Butrym: – Użytkownik hełmu powinien mieć możliwość 

zapoznania się z dokład-

nymi informacjami doty-

czącymi jego zastosowa-

nia, obsługi, czyszczenia, 

przechowywania i danych 

technicznych. Bywają 

one niezwykle przydatne, 

kiedy trzeba wyregulować 

wielkość hełmu, dokonać 

jego konserwacji czy 

upewnić się co dokładnie 

oznaczają informacje na 

skorupie oraz poznać datę 

produkcji. Warto pamiętać, 

że nieprawidłowe użytko-

wanie hełmu, bywa równie 

poważne w skutkach, co 

nie stosowanie go w ogóle. 

W przypadku, gdy hełm ulegnie uszkodzeniu, bez 

względu na to czy powstało na skorupie czy więźbie, 

pod żadnym pozorem nie należy z niego korzy-

stać. Ta sama zasada dotyczy wszystkich środków 

ochrony indywidualnej, których okres użytkowania, 

podany w instrukcji, dobiegł końca. Liczy się go od 

daty produkcji i wynosi kilka lat, ale cały czas trzeba 

pamiętać o konieczności regularnego sprawdzania 

stanu technicznego hełmu, gdyż to kiedy powinien 

zostać wymieniony, zależy również od warunków 

stosowania go. Jakiekolwiek pęknięcia lub ślady ude-

rzeń dyskwalifikują hełm z dalszej eksploatacji. Żeby 

mógł dobrze spełniać swoje zadanie musi być dobrze 

dobrany, sprawny i poprawnie noszony, a to zależy 

głównie od użytkownika hełmu ochronnego. 
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