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Dobrowolna certyfikacja
wyposażenia placów zabaw

Ocena zgodności przez stronę pierwszą

Ocena zgodności przez stronę trzecią

Ocenę prowadzi niezależna jednostka
MY oceniamy siebie
W przypadku oznakowania CE, producent
sam dokonuje oceny zgodności.

W przypadku oznakowania CE jest to
jednostka notyfikowana

Powoływanie się na normy w przepisach
Certyfikacja

Certyfikacja
obowiązkowa

Certyfikacja
dobrowolna

Powołanie w sposób wyłączny, z którego
wynika, że jedynym sposobem spełnienia
wymagań przepisu jest zgodność z
normami na które się powołano
Powołanie wskazujące, z którego wynika,
że jednym z możliwych sposobów
spełnienia wymagań przepisu prawnego
jest osiągnięcie zgodności z normami na
które się powołano (np.koncepcja norm
zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego
Podejścia)
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Powoływanie się na normy w umowach
cywilnych
1. Powinno być ustaloną praktyką
2. Ułatwia interpretację umów poprzez
umożliwienie:
• wykazania niewłaściwej realizacji
umowy
• wykazania należytej staranności
• uwzględnienia norm w procedurze
dowodowej

Art. 6.
1. W przypadku gdy brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty
Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa określonego produktu,
produkt wprowadzony na rynek polski uznaje się za bezpieczny,
jeżeli spełnia określone odrębnymi przepisami polskimi
szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa
produktów.
2. Domniemywa się, że produkt spełniający wymagania
wynikające z norm krajowych państw członkowskich Unii
Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich
uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami
dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których
odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jest produktem bezpiecznym w
zakresie wymagań objętych tymi normami.

Poziom 1 – norma zakładowa
jest przepisem technicznym ustalającym
wymagania techniczne w danej jednostce
Normy zakładowe są dokumentami
porządkującymi wybrane zagadnienia w
przedsiębiorstwie, których stosowanie
przynosi przedsiębiorstwu określone korzyści
Nie jest to norma

Odpowiedzialność
podmiotu wprowadzającego do obrotu
za wyrób
Dyrektywa Rady z 25 lipca 1985 r w sprawie zbliżenia
postanowień przepisów prawnych i administracyjnych
dotyczących odpowiedzialności za wadliwe wyroby
(85/374/EEC)
Dyrektywa Rady z 29 czerwca 1992 r
dotycząca ogólnego bezpieczeństwa wyrobów
(92/59/EEC)

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. z 2003 Nr 229 poz. 2275)

3. W przypadku braku przepisów, o których mowa w ust. 1, lub
norm, o których mowa w ust. 2, albo jeżeli produkt nie jest zgodny
z tymi normami, bezpieczeństwo produktu ocenia się w
szczególności z uwzględnieniem:
1) spełniania przez produkt wymagań wynikających z
dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii
Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż
normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami
dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów;
2) spełniania przez produkt Polskich Norm;
3) zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki co do
oceny bezpieczeństwa produktu;
4) obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki
odnoszących się do bezpieczeństwa produktów;
5) aktualnego stanu wiedzy i techniki;
6) uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa
produktu.

Poziom 2 - Deklaracja zgodności
Oświadczenie dostawcy, stwierdzające na
jego wyłączaną odpowiedzialność, że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym
Celem deklaracji jest wykazanie zgodności
wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi na które dostawca
powołuje się w tej deklaracji
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Znak nadzorowane przez TUV

Poziom 3 - Certyfikacja dobrowolna
Znaki nadzorowane przez DIN

Producent poddaje się ocenie
strony trzeciej oraz jej nadzorowi
obejmującemu wyrób i proces
jego wytwarzania z własnego
wyboru lub na żądanie odbiorcy
wyrobu.

Znak zgodności z normami australijskimi

Znak nadzorowany
przez BS

Znak nadzorowane przez
AFNOR

Europejski Znak
Efektywności
Energetycznej

Ekolabel

Znak Zgodności z PN

Keymark – Europejski Znak
Zgodności
Znak Bezpieczeństwa

Znak Bezpieczeństwa
Budowlany

Certyfikacja dobrowolna
na Znak PN oznacza, że:
Producent dobrowolnie
poddaje się ocenie
strony trzeciej (PKN)
oraz nadzorowi obejmującemu
wyrób i proces jego wytwarzania
w odniesieniu do wybranej przez
producenta normy wyrobu
Ustalone są jednoznaczne
kryteria oceny wyrobu
w odniesieniu do konkretnej
normy (wyroby różnych
producentów oceniane są
obiektywnie na podstawie
stałych kryteriów)

Place zabaw, skate parki

wyrób certyfikowany
na zgodność z PN-00000:0000

1. Przepisy prawa
ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o(…..)
Obiekcie małej architektury – należy przez to
rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:
a.
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże
przydrożne,
b.
figury, posągi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej,
c.
użytkowe służące rekreacji codziennej i
utrzymaniu porządku, jak piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;

Art. 5.1.
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nimi
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę
przewidziany okres użytkowania, projektować i budować w
sposób określony w przepisach, w tym techniczno –
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a. bezpieczeństwa konstrukcji,
b. bezpieczeństwa pożarowego,
c. bezpieczeństwa użytkowania,
d. odpowiednich warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e. ochrony przed hałasem i drganiami,
f. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności
cieplnej przegród.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(…) § 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również
zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów
osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w
budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem
hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu
zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza (……)
(…) § 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym
pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych,
przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób
niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno
znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4
godziny, liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach
1000-1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie
krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10
m.

2. Polskie Normy
PN-EN 1176
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
Części 1- 7 i 10-11
PN-EN 1177
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące
upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody
badania.
PN-EN 1176-7
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
Część 7-Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 14974
Urządzenia dla użytkowników sprzętu
rolkowego -- Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań
Nie jest znakiem jakości
Nie jest znakiem bezpieczeństwa
Nie jest znakiem zgodności z normą lub
normami
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