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INFORMACJA O PRZEGLĄDACH SPRZETU INDYWIDUALNEGO 

CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI (zgodnie z PN-EN 365) 

oraz STAŁYCH SYSTEMÓW ASEKURACYJNYCH (zgodnych z PN-EN 795 i PN-

EN 365). 

 

Środki ochrony indywidualnej jak i stałe systemy asekuracyjne (kotwiczące), muszą się 

charakteryzować odpowiednimi parametrami w czasie całego okresu użytkowania (chronią 

życie i zdrowie pracowników) 

 

Właściwe parametry ochronne  nowego sprzętu gwarantują:  

- konstrukcja i użyte materiały przez producenta, 

- badania typu i certyfikacja przeprowadzana przez Jednostki Notyfikowane na zgodność z 

dyrektywą 89/686/EWG (wdrożona rozporządzeniem ministra gospodarki z dn. 21 grudnia 

2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) jak i 

zgodność z odpowiednimi normami stowarzyszonymi z dyrektywą oraz 

- nadzór nad produkcją, sprawowany przez jednostki notyfikowane i producenta sprzętu. 

 

W okresie użytkowania sprzętu, nadzór nad stanem technicznym środków ochrony 

indywidualnej, a zatem nad zachowaniem ich właściwości ochronnych, sprawują głównie 

pracodawcy, którzy wyposażyli w sprzęt swoich pracowników. Aby ten nadzór był 

skuteczny, kontrola sprzętu musi być prowadzona na dwóch poziomach:  

-bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego użycia, przez odpowiednio 

przeszkolonego użytkownika oraz  

- okresowo (min raz na rok) przez Kompetentną, specjalnie do tego celu przygotowaną – 

przeszkoloną  przez  producenta  (bądź upoważnioną przez producenta osobą) oraz 

upoważnioną osobę w Zakładzie Pracy lub bezpośrednio przez Producenta lub 

Autoryzowany Serwis Producenta (PN-EN 365). 

 

Zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, z 

momentem przekazania sprzętu do użytkowania, należy wypełnić kartę Użytkowania, 

wpisując dane z tabliczki znamionowej oraz DATĘ przekazania do użytkowania (od tej 

daty liczony jest okres użytkowania sprzętu). Nie wolno użytkować sprzętu bez 

wypełnionej karty użytkowania. 

Data wydania do użytkowania  nie powinna być późniejsza niż 5 lat od daty produkcji, 

Magazynowanie sprzętu indywidualnego w odpowiednich warunkach magazynowania 

sprzętu (odpowiednia wilgotność, nienasłonecznione miejsce, odpowiednia temperatura 

itp., itd.) nie dłużej niż przez okres do 5 lat.  

Każdorazowo przed każdym użyciem sprzętu, użytkownik powinien wykonać przegląd 

sprzętu. 

Minimum 1 raz na rok (co max 12 miesięcy), należy wykonać przegląd okresowy sprzętu z 

odnotowaniem wyniku przeglądu w Karcie Użytkowania (zgodnie z instrukcją 

użytkowania sprzętu oraz zgodnie z PN-EN 365).  

Przegląd okresowy powinien być wykonany przez: Producenta lub osobę upoważnioną 

przez producenta lub przez osobę odpowiedzialną za sprzęt w Firmie w której jest 

użytkowany (upoważnioną przez Kierownika/Dyrektora Firmy do wykonywania przeglądu 

oraz przeszkoloną z takiego zakresu - Kompetentną osobę z zakresu wykonywania 

przeglądów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – zgodnie z PN-EN 365).  

 



 

 

Po pięcioletnim okresie użytkowania, należy niektóre elementy sprzętu poddać 

przeglądowi fabrycznemu (przez Producenta lub osobę upoważnioną przez producenta) w 

celu wydłużenia okresu użytkowania w tym: Szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, 

urządzenia samozaciskowe (np. LinostopII, Blocmax), urządzenia samohamowne (np. 

Rolex), urządzenia ewakuacyjne (np. MK-II), przenośne punkty kotwienia (np. statywy 

bezpieczeństwa, belki zaczepowe, zaczepy linkowe, nożycowe). 

Szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, sugerujemy użytkować nie dłużej jak 10 lat od 

daty produkcji, ze względu na „starzenie materiału”. 

Urządzenia samozaciskowe (np. AC010, AC060) i ewakuacyjne (np. MK-II, AR 010) oraz 

do pracy w podparciu (np. PROT) należy po pięcioletnim okresie użytkowania poddać 

przeglądowi fabrycznemu i regeneracji (wymianie przez producenta elementów 

włókienniczych: lin, amortyzatorów, zaczepów taśmowych osłon liny). 

 

Pozostałe elementy sprzętu, typu amortyzatory bezpieczeństwa, linki, zaczepy taśmowe 

(elementy zawierające taśmy i liny poliamidowe), należy po pięcioletnim okresie 

użytkowania, poddać kasacji i wymienić na nowe urządzenia. 

 

Urządzenia samohamowne , zgodne z PN-EN 360, typu: CR200, CR210, CR300, WR100 

oraz urządzenia opuszczająco-podnoszące, zgodne z PN-EN 1496, RUP-502, RUP-503 jak 

również stałe systemy asekuracji pionowej, zgodne z PN-EN 353-1 oraz recommendation for 

use - VGll RfU 11.073,  (szynowe AC520 i linowe – np. SKC, AC350, AC360) i stałe 

systemy kotwiczące: poziome szynowe, zgodne z PN-EN 795 Klasa D (np. MARAN, 

TRASER) i linowe , zgodne z PN-EN 795 Klasa C (np. PRIM, DUO, PROLINER), należy 

poddawać (zgodnie z instrukcjami użytkowania i w oparciu o PN-EN 365) przeglądom 

okresowym co max 12 miesięcy – wykonywanym wyłącznie: przez producenta – firmę 

Protekt lub osobę upoważnioną przez producenta – Autoryzowany Serwis Producenta, 

posiadający odpowiedni Certyfikat Producenta do serwisowania odpowiednich i 

konkretnych urządzeń.  

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Jackiem Sosnowskim (tel. 601725155) 
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