
Obuwie robocze czy ochronne? 
Która klasa ochrony jest właściwa? 
Wybór obuwia, które zagwarantuje bezpieczeństwo, uzależniony jest od miejsca 
pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy. 

Bez względu na przeznaczenie obuwie robocze powinno: 

 zagwarantować odpowiednią ochronę przed wypadkami w miejscu pracy; 
 być wykonane z materiałów wytrzymałych, które przekładają się na długą 
 żywotność produktu; 
 posiadać odpowiednie atesty. 

Obuwie możemy wybierać z trzech podstawowych grup: bezpieczne, ochronne, 
zawodowe. Obuwie ochronne jest już rzadko oferowane, gdyż coraz częściej jest 
zastępowane przez buty bezpieczne, zapewniające wyższą ochronę. 

Buty robocze – klasy ochrony 
Nasza produkcja koncentruje się na dwóch segmentach :  

obuwie bezpieczne (S) 
EN ISO 20345 

Podnosek buta wytrzymuje uderzenie z energią 200 J oraz zgniecenie do 15 kN. 
Zapewniają użytkownikom najwyższy poziom ochrony. Stosowane są wszędzie gdzie 
stopy narażone są na przebicie, przecięcie czy przygniecenie przez spadające 
przedmioty – w magazynach, na budowach, na halach produkcyjnych, w fabrykach i 
w warsztatach. 

obuwie zawodowe (O) 
tzw. obuwie robocze 
EN ISO 20347 

Przeznaczony do codziennego użytkowania wszędzie tam, gdzie obuwie pracownika 
mogą ulec ubrudzeniu lub uszkodzeniu. Zapewniają podstawową ochronę 
użytkownika przed urazami, nie zapewniające jednak ochrony palców przed 
uderzeniem, ściskaniem i przebiciem. Buty zawodowe znajdują zastosowanie głównie 
w sektorze medycznym, policji, wojsku, leśnictwie i turystyce (obuwie dla GOPR czy 
przewodników górskich) 

  



Obuwie ochronne (P) 
EN ISO 20346 

Również wykazuje cechy ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą 
podnosków, jednak wytrzymałość ograniczona jest do uderzenia z energią do 100 J. 
Co jest wartością dwa razy niższą niż w wypadku butów bezpiecznych.  

W zakładce „Dodatkowe informacje” przy każdym artykule podana jest norma i 
dodatkowe fakultatywne właściwości obuwia. 

Buty robocze S1 czy S3 
Wybierając buty robocze ochronne, musimy dobrać je odpowiednio do rodzaju 
wykonywanej pracy i występujących tam zagrożeń. Czasami klasa S1 będzie 
wystarczające ale często należy rozważyć zakup obuwia w klasie ochrony S3. Istotne 
jest czy mamy kontakt z wodą czy też pracujemy wyłącznie w hali w suchych 
warunkach.. Mamy nadzieję, że poniższy diagram pomoże Państwo dobrać 
odpowiednie obuwie . 

 

 

 

 
 
 



Buty robocze S1 co to znaczy? 
Klasa ochrony S1 – to obuwie bezpieczne z podnoskiem kompozytowym lub 
metalowym zgodne z normą EN ISO 20345 
Obuwie bezpieczne klasy S1 (często błędnie nazywane obuwiem ochronnym) jest 
najczęściej używane w suchym środowisku. Obszary zastosowania to na przykład: 
przemysł, rzemiosło i logistyka. Klasa ochrony S1 spełnia wszystkie podstawowe 
wymagania zgodnie z EN ISO 20345.  

Wymagania dotyczące klasy bezpieczeństwa S1: 

 podnosek 200 dżuli 
 zamknięty obszar pięty 
 antystatyczne 
 absorpcja energii w obszarze pięty 

Zastosowanie: strefa sucha 

Buty robocze S1P co to znaczy? 
Klasa ochrony S1P – to obuwie bezpieczne z podnoskiem kompozytowym lub 
metalowym i dodatkowo z ochrona przed przebiciem. Nadają się do stosowania 
wewnątrz lub na suchych obszarach zewnętrznych, na których można spodziewać 
się  ostrych przedmiotów jak wystające gwoździe . Buty certyfikowane zgodnie z 
wymaganiami normy EN ISO 20345. 

Wymagania dotyczące klasy bezpieczeństwa S1P: 

 podnosek 200 dżuli 
 zamknięty obszar pięty 
 antystatyczne 
 absorpcja energii w obszarze pięty 
 wkładka antyprzebiciowa z blachy lub kevlaru 

Zastosowanie: Suchy obszar i ryzyko występowanie i ostrych przedmiotów. 

 

 

 



Buty robocze S2 co to znaczy? 
Obuwie bezpieczne klasy S2(często błędnie nazywane obuwiem ochronnym S2) to 
obuwie stosowane głównie w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Doskonale nadają się 
do pracy na zewnątrz lub wewnątrz oraz w obszarach, w których spodziewany jest 
wpływ wilgoci. Buty certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 20345.  

Wymagania dotyczące klasy ochrony S2: 

 podnosek 200 dżuli 
 zamknięty obszar pięty 
 antystatyczne 
 absorpcja energii w obszarze pięty 
 właściwości hydrofobowe – nieprzepuszczalne dla wody, ok. 1 godzina. 

Zastosowanie: Obszary, w których należy oczekiwać działania wilgoci. Główne 
obszary zastosowania to: przemysł, rzemiosło, logistyka i warsztat. 

Buty robocze S3 co to znaczy? 
Obuwie bezpieczne Klasa ochrony S3  – to obuwie(często błędnie określane jako buty 
ochronne S3) z podnoskiem kompozytowym lub metalowym z podeszwą odporną na 
przebicie, dodatkowo wodoodporne 

Nadają się do pracy na zewnątrz, idealne buty na budowę. Buty certyfikowane 
zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 20345.  

Wymagania dotyczące klasy bezpieczeństwa S3: 

 podnosek 200 dżuli 
 zamknięty obszar pięty 
 antystatyczne 
 absorpcja energii w obszarze pięty 
 podeszwa odporna na benzynę i oleje 
 podeszwa odporna na przebicie 
 urzeźbiona podeszwa 
 właściwości hydrofobowe – nieprzepuszczalne dla wody, ok. 1 godzina. 

Zastosowanie: buty na budowę i dla każdego, kto pracuje na zewnątrz lub potrzebuje 
wyjątkowo solidnego obuwia, które chroni przed deszczem i śniegiem. Przeznaczony 
do stosowania na  obszarach, w których należy spodziewać się działania wilgoci i 
istnieje ryzyko występowania ostrych przedmiotów. 



Klasy S 4 i S5 to obuwie wykonane z gumy lub 
tworzywa 

 
Symbole wykorzystywane do oznaczania poszczególnych cech 
obuwia: 

 

 P – odporność na przekłucie 
 A – obuwie antyelektrostatyczne 
 C – obuwie przewodzące prąd 
 I – obuwie elektroizolacyjne 
 HI – izolacja spodu od ciepła 
 CI – izolacja spodu od zimna 
 E – absorpcja energii w pięcie 
 WR – odporność na wodę 
 M – ochrona śródstopia 
 AN – ochrona kostki 
 WRU- przepuszczalność wody i absorpcja wody warstwy wierzchniej 
 CR – odporność na przecięcie warstwy wierzchniej 
 HRO – odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem (300°C/min) 
 FO – odporność podeszwy na kontakt z paliwami olejowymi 
 SRA – odporność spodu na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytym 

roztworem laurylosiarczanu sodu 
 SRB – odporność podeszwy na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem 
 SRC – odporność podeszwy na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej 

pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu oraz na podłożu ze stali pokrytym 
glicerolem. 

 


