



 

( do wglądu na życzenie).
 
 

akceptacja zasad jak i cennika.
wyposażenia do kontroli oraz zlecenie kontroli rozumiane jest jako 
niniejszymi zasadami oraz cennikiem przeglądów. Przekazanie 

4. Przekazujący sprzęt SOI do inspekcji musi zapoznać się z 4.

norma PN-EN 365.
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej);
zaczęło obowiązywać w całości od 21 kwietnia 2018 r. we 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 31 marca 2016 r. i
uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG (rozporządzenie zostało 
z dnia 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 
Instrukcja produktu - wymogi producenta;
kolejności:

3. Obligatoryjnosć przeprowadzania okresowych inspekcji reguluje w 3.

w którym sprzęt SOI jest użytkowany.
producent. Na termin wykonania przeglądu ma wpływ środowisko 
okresu między przeglądami, kiedy zaleci to kontroler bądź 
(natychmiast po zaistnieniu). Występuję możliwość skrócenia 
które może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas użytkowania 
najmniej raz na 12 miesięcy lub krócej, np. w przypadku zdarzenia 

2. Obowiązkowy przegląd okresowy SOI należy przeprowadzać co 2.
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1. Usługa przeglądu sprzętu SOI świadczona jest przez firmę Uni- 1.

PRZEPROWADZANYCH PRZEZ UNI-SPORT
ZASADY PRZEGLĄDU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI)

uprawnienia wg PN-EN-365:2006/ 3.3, potwierdzone certyfikatem
55. Kontrolę sprzętu SOI przeprowadza kontroler posiadający aktualne55



6. Sprzęt do przeglądu musi być dostarczony wraz z kartami 
produktu, które zawierają historię użytkowania a w szczególności 
opisy zdarzeń, które mogły mieć wpływ na stan sprzętu i wpływać 
na bezpieczeństwo takie jak:   

- uszkodzenia mechaniczne/samodzielne naprawy; 
- przecięcia, nadpalenia; 
- upadki z wysokości i związane z tym przeciążenia 
- praca w środowisku zagrożona kontaktem z substancjami 

chemicznymi lub źródłami wysokiej temperatury. 

7. Uwaga! W przypadku braku powyższych danych może wystapić    
      konieczność wycofania sprzętu lub warunkowe dopuszczenie na    
      podstawie oświadczenia użytkownika o stanie i historii korzystania    
      ze sprzętu. 

8. Warunkiem przyjęcia sprzętu do kontroli jest jego stan ogólny, 
sprzęt musi być czysty i suchy. Zabrudzenia uniemożliwiające 
ocenę, dyskwalifikują sprzęt z kontroli /opłata za przegląd musi 
zostać wniesiona/. Gdy przed przeglądem zostanie wykonane 
czyszczenie sprzętu przez kontrolera, będzie się to wiązało z 
dodatkowymi kosztami. 

9. Sprzęt wysyłany do kontroli w firmie UNI-SPORT musi być 
dostarczony z protokołem przekazania z wyszczególnionym 
rodzajem i liczbą przekazanego do kontroli sprzętu SOI. 

10. Kontroler wykona przegląd zgodnie z normami i według instrukcji 
producenta, własnego doświadczenia, praktyki i etyki zawodowej, 
kwalifikacji uprawniających go do wykonania kontroli.  
WAŻNE ! Kontroler jest zwolniony z odpowiedzialności za wynik 
przeglądu, gdy użytkownik celowo zataił zdarzenia z użyciem 
produktu, które mogły rzutować na jego stan techniczny i być 
ukryte. Podobnie w sytuacji, gdy użytkownik poda nieprawdziwe 
informacje. 



11. Sprzęt SOI, który nie posiada oznaczeń lub numerów seryjnych  
pozwalających na identyfikację, zostanie wycofany z użytkowania. 
Dotyczy to także sytuacji, gdy znaki identyfikujące stały się 
nieczytelne. W uzasadnionych przypadkach, kontroler może 
nadać nr identyfikacyjny i zlecić jego naniesienie zgodnie z 
wytyczycznymi producenta na podstawie dokumentów 
umożliwiających identyfikacje ( faktury, zdjęcia). 

12. Procedura przeglądu zakończona jest wypisaniem protokołu 
kontroli - lub wystawieniem Karty Przeglądu, wraz z oceną stanu 
technicznego sprzętu przyjętego do kontroli SOI i decyzją o 
dopuszczeniu do dalszego użytkowania lub jego wycofania. W 
protokole określona zostaje również data kolejnego przeglądu. 

13. Kontroler może określić datę następnego przeglądu w czasie 
krótszym niż 12 miesięcy, ze względu na stan techniczny, 
upływający termin czasu użytkowania lub ze względu na warunki, 
w jakich jest wykorzystywany. Data kolejnej kontroli nie może być 
późniejsza niż dzień przypadający po kolejnych 12 miesiącach od 
ostatniej, kontroli. 

14. Sprzęt który został oceniony negatywnie podczas kontroli 
powinien być fizycznie skasowany w sposób uniemożliwiający 
jego dalsze użytkowanie. Kontroler nie ma prawa zniszczenia 
fizycznego sprzętu, gdyż nie jest jego własnością, użytkownik 
musi mieć swiadomość, że nie może tego sprzętu dalej używać, i 
powinien go zutylizować. Kontroler nie ponosi odpowiedzialności 
za dalsze używanie sprzętu, który nie został oceniony pozytywnie. 

15. Użytkownik ma prawo do odwołania się od oceny przeglądu. 
Odwołanie sporządza w formie pisemnej do 14 dni od otrzymania 
protokołu kontroli. W odwołaniu należy podać powód odwołania. 



16. Termin wykonania przeglądu ustalany jest indywidualnie. 
Przedstawiciel firmy ustala również sposób przekazania i 
odebrania sprzętu. 

CENNIK PRZEGLĄDU SOI / CENNY NETTO 

1. Przegląd uprzęży pełnej: 25 zł 
2. Przegląd uprzęży biodrowej: 20 zł 
3. Przegląd uprzęży piersiowej: 10 zł 
4. Przegląd bloczka: 10 zł 
5. Przegląd liny: 5 zł za pierwsze 10 mb + 0,25 zł za każdy mb 
6. Przegląd kasku: 10 zł 
7. Przegląd lonży/pętli: 5 zł 
8. Przegląd absorbera: 15 zł 
9. Przegląd lonży stabilizującej: 20 zł 
10. Przegląd łączników (karabinki, zatrzaśniki): 5 zł 
11. Przegląd przyrządu zjazdowego): 20 zł 
12. Przegląd przyrządu zaciskowego: 10 zł 
13. Przegląd przyrzadu autoasekuracyjnego: 20 zł 
14. Założenie dokumentacji SOI: 5 zł 
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