
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  tel. 42 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 

NIP 727-11-49-261 Regon  000136886 e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 
 

Łódź, dnia  03.06.2019 r. 

PU.832.14.2018 

Informacja 

z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego 
 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie z planem pracy na I kwartał 2019 roku  

w oparciu o program kontroli nr DNR-1.702.18.2018 przeprowadził na terenie województwa łódzkiego 4 kontrole 

oferujących do sprzedaży zimowy sprzęt sportowy typu narty, deski snowboardowe, łyżwy, buty narciarskie. 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego oraz eliminowanie z rynku 

produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. w placówkach świadczących usługi 

opalania. 

Kontrolą objęto 4 placówki handlu detalicznego gdzie sprawdzono 14 partii zimowego sprzętu sportowego, w tym: 

- 5 partii nart zjazdowych, 

- 5 partii butów narciarskich, 

- 3 partie desek śnieżnych (snowboardowych), 

- 1 partię łyżew figurowych. 

Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo produktów, w tym: 

- badania organoleptyczne, 

- prawidłowość oznakowania. 

2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli 

- legalność działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

 

1. Kontrola bezpieczeństwa 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-ISO 8364:1994 Narty zjazdowe i wiązania. Strefa montażowa wiązań. Wymagania i badania, 

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

- PN-ISO 10958-1:2002 Deski śnieżne – strefa montażowa wiązań – Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące 

desek bez wkładek, 

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

 

2.  Badania organoleptyczne. 

Oceniając poszczególne rodzaje zimowego sprzętu sportowego brano pod uwagę cechy konstrukcyjne produktów, 

rodzaj, wygląd i wykonanie produktu oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa w związku z używaniem 

produktu przez konsumentów. 

Oceniając narty zjazdowe i deski śnieżne (snowbordowe) sprawdzano parametry strefy montażowej wiązania,  

tj. wskazanie punktów montażowych, długość i szerokość strefy montażowej wiązania i inne.  

Oceniając buty narciarskie sprawdzano cechy mogące stwarzać zagrożenie m.in. długość i symetrię podeszwy, 

oznakowanie punktu montażowego do ustawienia wiązania na narcie. 

Kontrolując łyżwy oceniano połączenie płozy z butem, liniowość i pozycję płozy, kształt zakończenia ostrza.  

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. 

3. Prawidłowość oznakowania. 

W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono prawidłowość oznakowania sprzętu zimowego uwzględniając 

wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2047) oraz posiłkując się wymaganiami wynikającymi z dobrowolnych normy.  

W wyniku kontroli w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Na ocenianych partiach sprzętu 

sportowego znajdowały się wymagane informacje: gwarantujące bezpieczny montaż, użytkowanie i konserwację. 

Do każdego wyrobu dołączone były instrukcje obsługi, niezbędne informacje i ostrzeżenia w języku polskim. 
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