Czy są Państwo zarządcami
placów zabaw?

01.06.2020 r. NIK opublikował raport o złym stanie
placów zabaw.
Kontrole wykonane przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) zakończyły się kilkoma sprawami w prokuraturze oraz zgłoszeniami do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Wyniki raportu są alarmujące:
połowa obiektów nie spełniała wymagań związanych z bezpieczeństwem w odniesieniu do norm dla nich przewidzianych, a
kilka obiektów z poddanych inspekcji stwarzało bezpośrednie
zagrożenie dla życia dzieci,
nieprzestrzeganie przepisów prawa związanych z obiektami
małej architektury,
nierzetelne wykonywanie lub zlecanie osobom niekompetentnym kontroli placów zabaw.
Szczegóły dotyczące wyników kontroli znajdują się pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/mala-infrastruktura-sportowo-rekreacyjna.html

A czy Państwa obiekty przeszłyby pozytywnie
kontrolę NIKu?

Prawidłowy nadzór nad placem zabaw od odbioru do bezpiecznej zabawy
ŚWIADECTWO INSPEKCJI

Zakup urządzeń
Inspekcja projektu
Projekt placu zabaw dobrze jest
poddać sprawdzeniu przez specjalistów. Błędy na tym etapie skutkują
bowiem problemami na dalszych
etapach życia placu zabaw. Weryfikacja powinna obejmować m.in. wymagania norm, odległości urządzeń
i/lub ogrodzenia od dróg, torów
i innych obiektów architektury

Kupując wyposażenie na place
zabaw należy kierować się przede
wszystkim tym, czy posiada ono
ważne certyfikaty na zgodność
z grupą norm PN-EN 1176, wydane
w akredytowanym programie (ze
znakiem PCA). Akredytacja potwierdza kompetencje jednostki certyfikującej do wydania certyfikatu

Numer: 100/S/ZN1/20/1

Montaż
Certyfikowane urządzenia nie
zawsze dają gwarancję
bezpiecznej zabawy – równie
ważny jest ich prawidłowy
montaż. Wyposażenie często
nie jest montowane zgodnie
ze specyfikacją, co sprawia, że
przestaje być bezpieczne.
Z tego powodu przeprowadza
się inspekcje pomontażowe,
weryfikujące ewentualne
błędy montażowe

Posiadacz świadectwa
Gmina Szczęśliwe Dziecko
ul. Radosnej 1
01-100 Szczęśliwe Dziecko

Przedmiot inspekcji
Plac zabaw przy ul. Radosnej 100, Szczęśliwe Dziecko

Rodzaj inspekcji

Kod urządzenia

Urządzenie

Inspekcja pomontażowa na zgodność
z normami odniesienia dla
nowopowstałych placów zabaw

HM-001
BJ-001
BJ-002

Huśtawka wahadłowa
Bujak
Bujak

Sprawozdanie z inspekcji

Data inspekcji

Data wydania sprawozdania

100/ZN1/20/1

05.06.2020 r.

05.06.2020 r.

Niniejszym poświadcza się, że wyżej wymienione urządzenia oraz
nawierzchnia na placu zabaw spełniają wymagania zawarte w:

Odbiór
Jednym z warunków
odbioru prac od wykonawcy powinien być pozytywny
wynik inspekcji pomontażowej, potwierdzony
świadectwem inspekcji,
wydanym przez akredytowaną jednostkę

PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-2:2017-12; PN-EN 1176-6:2017-12

Punkty normy niepodlegające ocenie zostały szczegółowo wymienione w sprawozdaniu z inspekcji nr 100/ZN1/20/1.

Świadectwo inspekcji odnosi się wyłącznie o urządzeń ocenianych w dniu inspekcji pod wskazanym adresem
przedmiotu inspekcji. Dotyczy ono stanu obiektu, stwierdzonego w dniu przeprowadzenia inspekcji.

DATA WYDANIA: 05.06.2020 r.

Oględziny okresowe
Po odbiorze administrator placu
zabaw przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników. Pierwszym typem nadzoru
są oględziny codzienne, które
obejmują sprawdzenie oczywistych
zagrożeń wynikających, np. z
wandalizmu lub warunków
pogodowych

Inspektor

Inspekcja pięcioletnia (5 lat)
Raz na pięć lat plac zabaw musi
zostać poddany inspekcji wynikającej z przepisów Prawa Budowlanego. Swoim zakresem obejmuje
wymagania norm PN-EN 1176,
dlatego najlepiej zlecić ją akredytowanej jednostce inspekcyjnej

Projekt placu zabaw
Projektowaniem placów zabaw
zajmują się zarówno firmy
projektowe, jak i sami producenci
placów. Dobry projekt uwzględnia
zarówno wymagania grupy norm
PN-EN 1176, jak i przepisy prawa,
m.in. Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury. Należy pamiętać,
aby zgłosić projekt właściwym
organom

Książka placu zabaw
Inspekcja pomontażowa
Po wybudowaniu placu zabaw,
należy go poddać kontroli
pomontażowej. Kompetentny
inspektor sprawdza zamontowane urządzenia na zgodność z
normami. Na tym etapie należy
również poddać badaniom
nawierzchnię amortyzującą
(badanie HIC)

Końcowym etapem inspekcji
pomontażowej jest założenie
książki placu zabaw. Pozwala
ona właściwie administrować
obiektem. INT w ramach
swoich usług wydaje taką

Inspekcja coroczna główna (1 rok)

KSIĄŻKA PLACU ZABAW

Kontrole funkcjonalne

Wydanie 6.0
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być
kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody INT sp. z o.o

Dane placu zabaw

Tego typu kontrole wykonuje
się w odstępach 1 - 3 miesięcy.
Obejmują one bardziej
szczegółowe sprawdzenie
sprawności i stateczności
urządzeń, wynikające z ich
zużycia

Swoim zakresem obejmuje m.in. sprawdzenie
poziomu bezpieczeństwa, stanu fundamentów
i nawierzchni oraz poprawność przeprowadzonych
napraw urządzeń. Należy wykonywać ją raz do roku,
najlepiej zlecając usługę akredytowanej jednostce
inspekcyjnej. Wynikiem jest sprawozdanie z inspekcji,
podsumowujące stan techniczny placu zabaw

Kontrole wykonane przez akredytowaną jednostkę
inspekcyjną to gwarancja rzetelnej i kompetentnej
oceny na każdym etapie życia placu zabaw
Instytut Nadzoru Technicznego (INT) posiada akredytację na działania
inspekcyjne w typie A (wg. normy PN-EN ISO 17020), przyznaną przez PCA rządową jednostkę akredytującą. Potwierdza to możliwie najwyższe kompetencje w zakresie inspekcji placów zabaw, siłowni plenerowych i innych
podobnych obiektów.
Usługi INT w zakresie obiektów małej architektury:
inspekcje pomontażowe (odbiorowe)
przeglądy stanu technicznego (kontrole funkcjonalne,
coroczne główne, pięcioletnie wynikające z przepisów
prawa budowlanego)
badania nawierzchni bezpiecznych (HIC)
szkolenia w zakresie administrowania placów zabaw
inspekcje projektu
certyfikacja urządzeń

Zapraszamy do nas na stronę po więcej informacji:
www.instytut-nadzoru.pl
Uwaga!
Niezgodności niewyeliminowane na etapie odbioru są zagrożeniem
dla zdrowia i życia dzieci, dlatego należy przeprowadzać kontrole pomontażowe (odbiorowe).
Brak kontroli okresowych wynikających z norm i przepisów prawa to
ogromne zaniedbanie i potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

Po odbiorze placu zabaw administrator przejmuje na siebie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników!
Zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia inspekcji
Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław
inspekcja@instytut-nadzoru.pl
tel. 71 716 55 07

