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Informacja 

z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu 

własnego przeprowadził w I kwartale 2018 r. na terenie województwa łódzkiego 14 kontroli 

przedsiębiorców oferujących do sprzedaży sprzęt przeznaczony do uprawiania sportów 

zimowych. 

 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego oraz eliminowanie 

z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.  

Ogółem w 14 placówkach handlowych sprawdzono 41 partii zimowego sprzętu sportowego,  

w tym: 

 6 partii butów narciarskich,  

 10 partii łyżew figurowych, 

 8 partii łyżew hokejowych, 

 5 partii nart biegowych, 

 2 partie desek snowboardowych, 

 10 partii nart zjazdowych. 

 

Zakwestionowano łącznie 1 partię łyżew, z uwagi na brak informacji warunkującej bezpieczne 

użytkowanie. 

Ustalenia z kontroli 

 

Bezpieczeństwo produktów 

 

Przy ocenie bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego uwzględniono wymagania  

art. 6 ust. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) oraz 

posiłkowano się nieobligatoryjnymi normami: 

 PN-EN 15638:2011 Łyżwy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-ISO 9119:1999 Narty biegowe. Strefa montażowa wiązań. Wymagania i badania, 

 PN-ISO 8364:1994 Narty zjazdowe i wiązania. Strefa montażowa wiązań. Wymagania 

i badania, 

 PN-ISO 10958-1:2002 Deski śnieżne – strefa montażowa wiązań – Część 1: Wymagania 

i metody badań dotyczące desek bez wkładek, 

 PN-ISO 5355:1994 Zjazdowe buty narciarskie. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

Badania organoleptyczne. 

W 14 placówkach przeprowadzono badania organoleptyczne 41 partii zimowego sprzętu 

sportowego.                           

W wyniku dokonanej oceny nie stwierdzono wad konstrukcyjnych i jakościowych zimowego 

sprzętu sportowego, mogących być podstawą stwierdzenia, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, 

że sprzęt może nie być bezpieczny. Wszystkie oceniane wyroby w sytuacjach użytkowych 

wynikających z ich funkcji nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. 
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Prawidłowość oznakowania. 

W toku przeprowadzonych kontroli w 14 placówkach sprawdzono prawidłowość oznakowania 

41 partii sprzętu zimowego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 

2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.  z 2016 r., poz. 2047), posiłkując się 

wymaganiami wynikającymi z dobrowolnych norm.  

W wyniku dokonanej oceny  w 1 placówce zakwestionowano 1 partię łyżew figurowych               

z uwagi na brak, w instrukcji dołączonej do wyrobu, informacji o używaniu nakładek na ostrze 

łyżew poza taflą lodu. 

 W toku kontroli kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał z obrotu 

handlowego zakwestionowaną partię łyżew do czasu prawidłowego oznakowania. 

Do podmiotu wprowadzającego łyżwy do obrotu skierowano wystąpienie pokontrolne, który 

podjął działania naprawcze i zamieścił w instrukcji brakującą informację o używaniu nakładek na 

ostrze łyżew poza taflą lodu. 

W pozostałych 40 partiach kontrolowanego sprzętu sportowego zimowego w zakresie 

oznakowania nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Dodatkowe zagadnienia do kontroli. 

Legalność i prawidłowość wykonywana działalności gospodarczych. 

W toku przeprowadzonych 14 kontroli sprawdzono zgodność prowadzonej działalności 

gospodarczej z zakresami zgłoszonymi do Centralnej Ewidencji Działalności  

Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie 

stwierdzono. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność zarejestrowaną i zgodnie 

z zakresem zgłoszonym organom.  

 


