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Informacja 

z kontroli ochronników słuchu 
 Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi 

w programie nr DNR-3-702-10.2019.ML z 04 lipca 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi  

w III kwartale 2019 r. przeprowadził kontrole podmiotów gospodarczych oferujące ochronniki słuchu. 

Kontrole środków ochrony słuchu przeprowadzono u 6 przedsiębiorców (1 producenta, 4 sprzedawców hurtowych 

i 1 detalisty) zlokalizowanych na terenie Łodzi. 

W 6 kontrolowanych jednostkach ocenie poddano 7 partii środków ochrony słuchu, w tym: 5 partii nauszników 

przeciwhałasowych, 1 partię wkładek przeciwhałasowych z tworzywa piankowego do uszu jednokrotnego użytku. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin, w zakresie oznakowania, konstrukcji, wykonania nie stwierdzono 

w wyrobach nieprawidłowości. 
 

Sprawdzenie prawidłowości oznakowania CE 

 W 6 kontrolowanych jednostkach 7 partii ochronników słuchu sprawdzono w zakresie prawidłowości oznakowania 

znakiem CE, z uwzględnieniem warunków określonych w artykule 17 rozporządzenia 2016/425/UE i artykule  

30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 

wymagania w zakresie produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. 

Stwierdzono, że oznakowanie CE zostało naniesione bezpośrednio na wszystkich kontrolowanych ochronnikach słuchu. 

U 1 przedsiębiorcy nausznik przeciwhałasowy zaklasyfikowany do kategorii III, posiadał umieszczony za 

oznakowaniem CE numer jednostki notyfikowanej, co było zgodne z artykułem 17 pkt. 3 rozporządzenia 2016/425/UE.  
 

Sprawdzenie, czy została wystawiona deklaracja zgodności UE 

W 6 kontrolowanych placówkach dla 7 partii ochronników słuchu od kontrolowanych przedsiębiorców uzyskano 

deklaracje zgodności wydane dla podmiotów, które wprowadziły wyroby do obrotu. Deklaracje zgodności wystawione 

dla badanych 7 partii wyrobów spełniały wymagania określone w artykule 15 rozporządzenia 2016/425/UE. 
 

Sprawdzenie, czy wyroby posiadają ważny certyfikat badania typu UE 

W 6 kontrolowanych placówkach dla 7 partii ochronników słuchu uzyskano od kontrolowanych przedsiębiorców 

certyfikaty oceny typu UE wydane dla podmiotów, które wprowadziły wyroby do obrotu. Jednostki notyfikowane, 

które wystawiały certyfikaty znajdowały się w wykazie jednostek notyfikowanych uprawnionych do wydawania 

certyfikatów badania typu UE pod adresem: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main 

W każdym przypadku możliwa była identyfikacja wyrobu z certyfikatem. 
 

Sprawdzenie spełniania wymagań w zakresie instrukcji oraz oznakowania. 

W 6 kontrolowanych jednostkach dokonano oceny 7 partii ochronników słuchu pod kątem spełnienia wymagań 

w zakresie dołączania informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania sprzętu, określonych w artykule 8 pkt. 7 

rozporządzenia 2016/425/UE, tj. sprawdzono czy producent dołączył do ŚOI instrukcje oraz informacje określone w 

załączniku II pkt 1.4. oraz w odpowiednich normach dla ochronników słuchu (PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu -- 

Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe oraz PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu -- Wymagania 

ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe) tj.: instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, 

skuteczności działania, zagrożeń przed którym mają chronić itp. W badanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Oznakowanie ocenianych wyrobów było trwałe i zawierało treści wymagane odpowiednimi 

normami. Do każdego wyrobu była dołączona instrukcja opracowana dokładnie i zrozumiale w języku polskim, co było 

zgodne z załącznikiem II pkt. 1.4  rozporządzenia 2016/425/UE. 
 

Badania laboratoryjne 

W jednej jednostce pobrano do badań laboratoryjnych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym 

Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, próbkę nauszników przeciwhałasowych 

OS-SUPER (JE203) marki REIS, kod EAN 5907522993764, rozmiar średni M, celem przeprowadzenia badań według 

normy PN-EN 352-1:2005: Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe t.j. w zakresie 

parametrów: pkt 4.3.12. (tłumienie dźwięku),pkt 4.3.3. (ruchomości czaszy tłumiącej),pkt 4.3.5. (ciśnienie poduszek 

uszczelniających),pkt 4.3.2. (w zakresie masy, nastawności i określenia rozmiaru),pkt 4.3.4. (siły docisku sprężyny 

dociskowej),pkt 4.3.7. (odporność na uderzenie przy upadku),pkt 4.3.8. (zmiana siły docisku sprężyny dociskowej),pkt 

4.3.9. (tłumienie wtrącenia). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że nauszniki 

przeciwhałasowe OS-SUPER (JE203) marki REIS spełniały wymagania normy PN-EN 352-1:2005. 
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