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KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU

8 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie 
Wlkp., Kielcach, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. 

CEL KONTROLI

Ocena, czy wprowadzone do obrotu środki asekuracyjne - liny, uprzęże, karabinki, należące do grupy środ-
ków ochrony indywidualnej kategorii III, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 
uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG1.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI

W okresie sprawozdawczym kontrolami objęto łącznie 23 przedsiębiorców, w tym:
• 12 placówek detalicznych,
• 8 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych, 
• 3 sprzedawców hurtowych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 54 wyroby.  

1 Dz. Urz. UE L Nr 81 z 31.3.2016, dalej: rozporządzenie 2016/425/UE.
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WYKRES 1. POCHODZENIE 
SKONTROLOWANYCH WYROBÓW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

NIE USTALONO
15%

POLSKA
11%

IMPORT
28%

INNE KRAJE UE
46%
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WYNIKI 
KONTROLI

Ogółem zakwestionowano 10 wyrobów z uwagi na następujące 
niezgodności: 

• nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączo-
ne do wyrobu – 9 przypadków

• brak deklaracji zgodności UE – 1 przypadek.

W trakcie kontroli Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Han-
dlowej pobrały do badań laboratoryjnych w zakresie parame-

tru określonego w pkt 5.3.2.1.3 normy zharmonizowanej PN-EN 
12275:2013-09 Sprzęt alpinistyczny -- Karabinki -- Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań2 18 modeli karabinków. Wszyst-
kie przebadane modele były zgodne z wymaganiami.

2 Odporność na obciążenie statyczne w osi głównej karabinka z 
zamkniętym elementem ruchomym. 



DZIAŁANIA ORGANÓW 
NADZORU
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DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ: w przypad-
ku niezgodności o charakterze formalnym, które 
można łatwo wyeliminować, inspektorzy Inspekcji 
Handlowej występowali do przedsiębiorców, odpo-
wiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, 
z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań na-
prawczych3. Skierowano 4 wnioski o podjęcie dzia-
łań, z czego w 3 przypadkach działania naprawcze 
zmierzające do usunięcia niezgodności formalnych 
zostały zakończone. Ponadto 1 sprawa jest w toku. 
Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódz-
kich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 

DZIAŁANIA UOKIK: wojewódzcy inspektorzy In-
spekcji Handlowej do momentu sporządzenia ni-
niejszej informacji  przekazali Prezesowi UOKiK akta 
kontroli dotyczące 5 wyrobów. W 3 przypadkach zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne, po-
zostałe akta są analizowane.

3 Art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. z 
2019 r. poz. 544).
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WNIOSKI

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowa-
dzanych do obrotu środkach asekuracyjnych zdarzają się niepra-
widłowości w zakresie instrukcji i informacji, jakie powinny być 
dołączone do wyrobu. Niezgodności stwierdzono w 18,5% skon-
trolowanych wyrobów. Przyczyną ujawnionych niezgodności w 
głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i im-
porterów nt. przepisów rozporządzenia 2016/425/UE. W konse-

kwencji dołączane przez producentów do środków informacje są 
niekompletne. Jednak nie stwierdzono niezgodności konstruk-
cyjnych kontrolowanych wyrobów, co oznacza, że producenci 
dochowują staranności odnośnie produkcji środków asekuracyj-
nych.



PORADY DLA 
KONSUMENTÓW
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ZNAK CE 
Weryfikując wybrany do zakupu wyrób, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to, czy 
znajduje się na nim oznakowanie CE o poniższych kształtach.

Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub pro-
cesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Brak znaku na 
środkach asekuracyjnych oznacza brak przeprowadzenia przez pro-
ducenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu z tzw. norma-
mi zharmonizowanymi. Do wyrobu powinna być również dołączona 
deklaracja zgodności potwierdzająca jego zgodność z wymaganiami 
rozporządzenia 2016/425.

INNE INFORMACJE
Do każdego środka asekuracyjnego powinna być dołączona instrukcja w języku polskim, 
która powinna zawierać:

• nazwę i adres producenta, 

• instrukcje przechowywania, użytkowania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezyn-
fekowania, 

• informacje nt. skuteczności działania ŚOI, stwierdzonej podczas odpowiednich badań 
technicznych sprawdzających poziom lub klasę ochrony, 

• znaczenie wszelkich oznakowani, 

• informację o zagrożeniach, przed którymi środek asekuracyjny ma chronić.
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