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Przegląd PODSTAWOWY nr: PR/01/2016

OPIS PRZEGLĄDU
Plac zabaw w dobrym stanie technicznym, wymagający głównie gruntownej konserwacji (dotyczy 
wszystkich elementów wyposażenia), wyrównania i uzupełnienia nawierzchni oraz drobnych ale 
pilnych napraw w obydwu bujakach sprężynowych, zestawie "Patrycja" z trzema wieżami, zestawie
"Małpi Gaj" oraz karuzeli z siedziskami. Szczegóły dotyczące napraw znajdują się w dalszej części 
raportu.

Konserwacja nie tylko podniesie estetykę urządzeń, ale przede wszystkim pozwoli ograniczyć wpływ 
warunków atmosferycznych i postęp związanej z nim degradacji , a tym samy wpłynie na "żywotność" 
urządzeń.

W trakcie kontroli na placu zabaw stwierdzono również , klika niezgodności  z zalecaniami normy PN-
EN1176:2009 i PN-EN1177:2009.

Dotyczą one:
1.) niezgodnej z normą grubości nawierzchni piaskowej pod niektórymi zestawami zabawowym. 
Niezgodność ta wynika głównie z nierównomiernie rozprowadzonego piasku. W zestawach o 
swobodnej wysokości upadku do 2m zalecana grubość nawierzchni to minimum 300 mm, natomiast w 
zestawach powyżej 2m  ( Zestaw Patrycja oraz Małpi Gaj) zalecana minimalna grubość nawierzchni 
piaskowej to 400 mm. 
2.) w chwytach w obu bujakach sprężynowych brakuje końcowych elementów o odpowiedniej średnicy, 
które stanowią zabezpieczenie uniemożliwiające wybicie oka dziecka w trakcie zabawy poprzez 
uderzenie rączką. Jest to dość poważne zagrożenie wymagające natychmiastowej naprawy urządzenia, 
wymiany niekompletnych elementów na zgodne z normą PN-EN1176:2009.
3.) w obrębie strefy bezpiecznej karuzeli z siedziskami (urządzenie z ruchem wymuszonym obarczone 
szczególnym ryzykiem doznania urazu)  w odległości około 1m od niej składowane są elementy z 
metalu i betonu. Zalecane natychmiastowe usunięcie składowanych elementów oraz nie 
przechowywanie ich w obrębie placu zabaw. 

OCENA RYZYKA (ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw)
Ogólny poziom ryzyka na placu zabaw: ŚREDNI ( 23 punktów )

Stwierdzono drobne nieprawidłowości, prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów.

Elementy placu zabaw z wysokim i bardzo wysokim poziomem ryzyka:
9. Sprężynowiec "Skuter"; Poziom ryzyka WYSOKI ( 35 punktów )
10. Sprężynowiec "Konik"; Poziom ryzyka WYSOKI ( 35 punktów )
14. Karuzela tarczowa z siedziskami; Poziom ryzyka WYSOKI ( 49 punktów )

DODATKOWE PYTANIA
1. Czy dla placu zabaw wdrożono plan kontroli i konserwacji?

TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

2. Czy dojście do placu zabaw jest bezpieczne i drożne?
TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA
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3. Czy teren placu zabaw jest prawidłowo odwodniony (np. brak większych zagłębień powodujących
gromadzenie się wody - kałuże)?

  TAK NIE  

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

4. Czy w obrębie placu zabaw znajdują się niezabezpieczone zbiorniki z wodą, sadzawki, itp.? /ryzyko utopienia/
NIE TAK 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

5. Czy w obrębie placu zabaw znajdują się elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci np. studnie,
betonowe murki lub głazy z ostrymi krawędziami itp.?

  NIE TAK  

Poziom ryzyka:
ŚREDNI ( 25 punktów )

  Zdjęcie nr 1

6. Czy między urządzeniami zachowane są strefy bezpieczeństwa?
TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

7. Czy widoczne są oznaki wandalizmu (duże zaśmiecenie terenu, potłuczone szkła, połamane elementy itp.)?
NIE TAK 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

8. Czy piasek w piaskownicy jest czysty (bez zanieczyszczeń zwierzęcych, potłuczonego szkła itp.)?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

9. Czy plac zabaw posiada dokumentację potwierdzającą wymianę piasku w piaskownicy?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

10. Czy plac zabaw wyposażony jest w regulamin?
TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

11. Czy na regulaminie umieszczony jest adres placu zabaw i numery telefonów alarmowych?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

Część   BV. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

strona 3 z 39
Dokument wygenerowany dnia 03-03-17 r. z wielofunkcyjnego serwisu do zarządznia dokumentacją placu zabaw Krajowego Rejestru Placów Zabaw.

 Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie wymagań Normy PN-EN 1176:2009.
 Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych w/w dokumencie informacji ponosi osoba, która go sporządziła.



PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

  Zdjęcie nr 1

12. Czy plac zabaw jest ogrodzony?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

13. Czy w ogrodzeniu występują ostre krawędzie/zakończenia powodujące ryzyko skaleczenia?
NIE TAK NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

14. Czy furtka zamyka się w sposób prawidłowy?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

15. Czy konstrukcja furtki i mechanizmu zamykającego stanowi zagrożenie?
NIE TAK NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

16. Czy plac zabaw wyposażony jest w kosze na śmieci?
TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

17. Czy plac zabaw wyposażony jest w ławki?
TAK  NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

18. Czy dla placu zabaw wdrożono procedury postępowania na wypadek awarii, pożaru lub wypadku?
TAK NIE 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

19. Czy zalecenia wynikające z poprzednich kontroli zostały wypełnione?
TAK NIE NIE DOTYCZY 

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA

20. Czy plac zabaw posiada dokumentację, np. ksiażkę placu zabaw zawierającą historię przeprowadzanych
kontroli oraz dokumenty potwierdzające zgodność z Normą PN-EN 1176:2009?

  TAK NIE  

Poziom ryzyka:
BRAK RYZYKA
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Wykaz elementów podlegających przeglądowi
Zestaw "Kuba" z 1 wieżą
nr kat.: IF/05241                HIC: 1.10 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Zestaw "Patrycja" z 3 wieżami
nr kat.: IF/05242                HIC: 2.20 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Zestaw "Małpi Gaj Midi"
               HIC: 2.10 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 1.10 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 0.70 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 0.00 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 0.00 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

nr kat.: IF/05243

Huśtawka podwójna
nr kat.: IF/05244

Huśtawka wagowa
nr kat.: IF/05245

Ławka nr 1
nr kat.: IF/05246

Ławka nr 2
nr kat.: IF/05247

Ławka nr 3
nr kat.: IF/05248                HIC: 0.00 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Sprężynowiec "Skuter"
nr kat.: IF/05249                HIC: 0.60 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Sprężynowiec "Konik"
nr kat.: IF/05210                HIC: 0.60 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 0.00 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

               HIC: 0.00 m;               Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Kosz na śmieci
nr kat.: IF/05211

Tablica regulamin
nr kat.: IF/05212

Karuzela tarczowa
nr kat.: brak danych               HIC: 0.00 m;               Producent: brak danych

Karuzela tarczowa z siedziskami
nr kat.: brak danych               HIC: 0.00 m;               Producent: brak danych
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Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa: Zestaw "Kuba" z 1 wieżą
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Zestaw zabawowy 
Nr katalogowy: IF/05241

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  NISKI ( 15 punktów ) Prawdopodobne 
ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania 
niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw 
na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu 
uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

słupy konstrukcyjne typ 1 -
drewno klejone malowanie

powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2; 3; 4)

elementy drewniane typ 1 -
drewno bezrdzeniowe

malowanie powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 5; 6)
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podesty typ 1 - drewno
bezrdzeniowe malowanie

powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 7; 8; 9)

kotwy - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 10)

elementy metalowe typ 1 -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

wypełnienia typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 11)

zadaszenia typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na słupy - tworzywo
sztuczne

Rozklejenie Duży stopień zużycia elementów głownie w
wyniku działania promieniowania UV.
Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i
podatne na uszkodzenia Zalecana dalsza
obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych
w razie pojawienia się pęknięć zalecana
wymiana. 

(zdjęcie: 12)

zjazd ślizgu typ 1 - stal
nierdzewna

nie uzupełniono nie uzupełniono

rama ślizgu typ 1 - stal Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

burty ślizgu typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.
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zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Kompletne, zużycie w normie. Nie trzeba
podejmować żadnych działań.

(zdjęcie: 13)

elementy konstrukcyjne
pomostu - drewno klejone

impregnowane
powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 14)

elementy linowe pomostu -
stal w oplocie

Inne Zużycie w normie.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie.

Tabliczka znamionowa - Jest - niekompletne
informacje

Tabliczka znamionowa nie zawiera
wszystkich wymaganych informacji. Zgodnie
z zaleceniami normy urządzenie powinno być
oznakowane tabliczką znamionową
z nazwą producenta, nr. kat. produktu oraz
datą produkcji. Brak nr katalogowego
produktu.

(zdjęcie: 15)

Stan nawierzchni - Za niski poziom Nawierzcnia pod urządzbem jest
rozprowadzona nierównomiernie oraz jej
poziom jest zbyt niski i . Poziom nawierzchni
pod urządzeniem podyktowany jest
wysokością swobodnego upadku  z
urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni
zwiększa wysokość upadku co może mieć
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
Zalecane wyrównanie oraz  uzupełnienie
nawierzchni do poziomu określonego na
znacznikach lub do minimalnej grubość 300
mm

(zdjęcie: 16; 17)

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016
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Nazwa: Zestaw "Patrycja" z 3 wieżami
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Zestaw zabawowy 
Nr katalogowy: IF/05242

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  NISKI ( 15 punktów ) Prawdopodobne 
ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania 
niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw 
na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu 
uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

elementy metalowe typ 1 -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

wypełnienia typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zadaszenia typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na słupy - tworzywo
sztuczne

Rozklejenie Duży stopień zużycia elementów głownie w
wyniku działania promieniowania UV.
Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i
podatne na uszkodzenia Zalecana dalsza
obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych
w razie pojawienia się pęknięć zalecana
wymiana. 

(zdjęcie: 1)

elementy linowe - stal w
oplocie

nie uzupełniono nie uzupełniono

zjazd ślizgu typ 1 - stal
nierdzewna

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

rama ślizgu typ 1 - stal Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

burty ślizgu typ 1 - płyta
HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

V.
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

podest ścianki
wspinaczkowej - płyta

HDPE

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne
pomostu - drewno klejone

impregnowane
powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 2)

elementy linowe pomostu -
stal w oplocie

Inne Stwierdzono uszkodzenie górnej środkowej
liny pomostu. Lina jest zerwana na obu
końcach. Zalecana jak najszybsza wymiana
elementu na nowy. 

(zdjęcie: 3; 4; 5)

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Stan nawierzchni - Za niski poziom Nawierzcnia pod urządzbem jest
rozprowadzona nierównomiernie oraz jej
poziom jest zbyt niski i . Poziom nawierzchni
pod urządzeniem podyktowany jest
wysokością swobodnego upadku  z
urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni
zwiększa wysokość upadku co może mieć
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
Zalecane wyrównanie oraz  uzupełnienie
nawierzchni do poziomu określonego na
znacznikach lub do minimalnej grubość 300
mm

(zdjęcie: 6)

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

słupy konstrukcyjne typ 1 -
drewno klejone malowanie

powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 7; 8; 9; 10)

elementy drewniane typ 1 -
drewno bezrdzeniowe

malowanie powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 11)

podesty typ 1 - drewno
bezrdzeniowe malowanie

powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 12)

kotwy - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 13)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa: Zestaw "Małpi Gaj Midi"
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Zestaw sprawnościowy 
Nr katalogowy:    IF/05243

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 5 punktów ) 
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na 
mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie 
kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie 
sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

kotwy - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Jest - bez uwag Tabliczka znamionowa  jest czytelna i zawiera
wszystkie potrzebne informacje.

(zdjęcie: 1)

Stan nawierzchni - Za niski poziom Nawierzcnia pod urządzbem jest
rozprowadzona nierównomiernie oraz jej
poziom jest zbyt niski i . Poziom nawierzchni
pod urządzeniem podyktowany jest
wysokością swobodnego upadku  z
urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni
zwiększa wysokość upadku co może mieć
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
Zalecane wyrównanie oraz  uzupełnienie
nawierzchni do poziomu określonego na
znacznikach lub do minimalnej grubość 400
mm

(zdjęcie: 2)

Inne uwagi - Inne W drabince linowej poluzowała się praw
śruba mocująca, konieczne dokręcenie
poluzowanego elementu.

(zdjęcie: 3; 4)

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

podest ścianki
wspinaczkowej - płyta HPL

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

fundament/fundamenty -
fundament prefabrykowany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

słupy konstrukcyjne -
drewno klejone
impregnowane

powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 5; 6)

elementy linowe - stal w
oplocie

Inne Naturalne zużycie, bez uwag.

(zdjęcie: 7; 8)

elementy konstrukcyjne -
stal

Uszkodzenie powłoki
lakierniczej

Stwierdzono uszkodzenie powłoki
lakierniczej. Wada estetyczna - bez wpływu
na bezpieczeństwo. Zalecane oczyszczenie
elementu, odtłuszczenie powierzchni i
polakierowanie np. lakierem w spray'u lub
pomalowanie farbą do elementów
metalowych "na zewnątrz".

(zdjęcie: 9; 10)

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

  Zdjęcie nr 1   Zdjęcie nr 2   Zdjęcie nr 3

  Zdjęcie nr 4   Zdjęcie nr 5   Zdjęcie nr 6
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa: Huśtawka podwójna
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Huśtawka wahadłowa 
Nr katalogowy:    IF/05244

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  NISKI ( 15 punktów ) Prawdopodobne 
ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania 
niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw 
na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu 
uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

słupy konstrukcyjne -
drewno klejone

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2; 3)

łańcuchy - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 4)

elementy konstrukcyjne -
stal

Uszkodzenie powłoki
lakierniczej

Stwierdzono uszkodzenie powłoki
lakierniczej. Wada estetyczna - bez wpływu
na bezpieczeństwo. Zalecane oczyszczenie
elementu, odtłuszczenie powierzchni i
polakierowanie np. lakierem w spray'u lub
pomalowanie farbą do elementów
metalowych "na zewnątrz".

(zdjęcie: 5; 6)

Tabliczka znamionowa - Jest - bez uwag Tabliczka znamionowa  jest czytelna i zawiera
wszystkie potrzebne informacje.

(zdjęcie: 7)
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Stan nawierzchni - Za niski poziom Nawierzcnia pod urządzbem jest
rozprowadzona nierónimiernie oraz jej
poziom jest zbyt niski i . Poziom nawierzchni
pod urządzeniem podyktowany jest
wysokością swobodnego upadku  z
urządzenia. Zbyt niski poziom nawierzchni
zwiększa wysokość upadku co może mieć
wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
Zalecane wyrównanie oraz  uzupełnienie
nawierzchni do takiego poziomu żeby
odległość pomiędzię siedziskiem płaskim a
nawierzchnią wynosiła nie więcej jak 43 cm
(aktualnie 61 cm) grubość nzwierzchni pod
huśtawką wynosiła minimum  300 mm

(zdjęcie: 8; 9)

siedziska huśtawkowe typ 1
- guma

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

siedziska huśtawkowe typ 2
- guma

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

kotwy - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na słupy - tworzywo
sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Duży stopień zużycia elementów głownie w
wyniku działania promieniowania UV.
Elementy straciły kolor oraz stały się kruche i
podatne na uszkodzenia Zalecana dalsza
obserwacja podczas kontroli funkcjonalnych
w razie pojawienia się pęknięć zalecana
wymiana. 

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Inne bez uwag

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa: Huśtawka wagowa
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Huśtawka wagowa 
Nr katalogowy:    IF/05245

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 5 punktów ) 
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia niewielkich urazów typu otarcia naskórka, drobne stłuczenia. Ze względu na 
mieszczące się w normie ryzyko doznania mało znaczących urazów poziom bezpieczeństwa w obrębie 
kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw na poziomie bardzo wysokim. Wskazane monitorowanie 
sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia obecnego stanu.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

chwyty - stal Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 1)

śruby - stal ocynk Korozja Nieznaczna korozję elementu. Zalecane jego
oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie
przed działaniem czynników
atmosferycznych farbą do metalu. W
przypadku znacznego postępu korozji -
konieczna jego wymiana na nowy. lub:
Stwierdzono znaczną korozję elementu.
Konieczna wymiana.

(zdjęcie: 2)

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 3)

belka - drewno klejone
malowanie powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 4; 5; 6)

siedziska - płyta HDPE Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.
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opony - guma Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag nie uzupełniono
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Nazwa: Ławka nr 1
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Ławka
Nr katalogowy: IF/05246

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 1 punktów ) Nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

siedziska - drewno
bezrdzeniowe

impregnowane
powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2)

Tabliczka znamionowa - Nie dotyczny Tabliczka znamionowa przy urządzeniu jest
nie czytelna.

Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.

(zdjęcie: 3)

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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Nazwa: Ławka nr 2
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Ławka
Nr katalogowy: IF/05247

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 1 punktów ) Nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

siedziska - drewno
bezrdzeniowe

impregnowane
powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2)

elementy konstrukcyjne -
stal

Korozja Stwierdzono oznaki drobnej korozji
elementu. Zalecane jego oczyszczenie, a
następnie zabezpieczenie przed działaniem
czynników atmosferycznych, np. lakierem w
spray'u lub farbą do metalu.

(zdjęcie: 3)

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Nie dotyczny Brak tabliczki znamionowej. Tabliczka
znamionowa nie jest wymagana.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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Nazwa: Ławka nr 3
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Ławka
Nr katalogowy: IF/05248

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 1 punktów ) Nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

siedziska - drewno
bezrdzeniowe

impregnowane
powierzchniowo

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2)

Tabliczka znamionowa - Jest - bez uwag Tabliczka znamionowa  jest czytelna i zawiera
wszystkie potrzebne informacje.

(zdjęcie: 3)

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag nie uzupełniono
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa:    Sprężynowiec "Skuter"
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:      Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: IF/05249

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  WYSOKI ( 35 punktów ) 
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych złamań 
długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran 
szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na występujące 
prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu 
wyposażenia placu zabaw niski. Wskazane jak najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości oraz 
monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia 
obecnego stanu.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

chwyty - tworzywo sztuczne Inne Niekompletne chwyty po prawej stronie
urządzenia. Brak elementu osłaniającego
śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie
oka dziecka poprzez uderzenie w oczodół.
zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. 

(zdjęcie: 1; 2)

stopki - tworzywo sztuczne Inne Niekompletna stopka po prawej stronie
urządzenia. Brak elementu osłaniającego
śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie
oka dziecka poprzez uderzenie w oczodół.
zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. 

(zdjęcie: 3; 4)

śruby - stal ocynk Korozja Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego
oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie
przed działaniem czynników
atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub
farbą do metalu.

(zdjęcie: 5)

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Inne urządzenie przechylone od pionu,  należy
ustawić urządzenie w pionie oraz poprawić
fundamentowanie jeśli to konieczne.

(zdjęcie: 6)
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Stan nawierzchni - Za niski poziom Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Element
mocujący urządzenie do fundamentu
znajduje się zbyt płytko. Zalecane
uzupełnienie nawierzchni do poziomu
określonego na znacznikach.

(zdjęcie: 7)

wypełnienia - płyta HDPE Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

siedziska - płyta HDPE Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa:    Sprężynowiec "Konik"
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:      Bujak sprężynowy
Nr katalogowy: IF/05210

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  WYSOKI ( 35 punktów ) 
Prawdopodobne ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych złamań 
długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran 
szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na występujące 
prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu 
wyposażenia placu zabaw niski. Wskazane jak najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości oraz 
monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu uniknięcia pogorszenia 
obecnego stanu.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

chwyty - tworzywo sztuczne Inne Niekompletne chwyty po prawej stronie
urządzenia. Brak elementu
uniemożliwiającego uszkodzenie oka dziecka
poprzez uderzenie chwytu w oczodół.
Zalecana natychmiastowa naprawa zabawki. 

(zdjęcie: 1; 2)

stopki - tworzywo sztuczne Inne Niekompletne chwyty po prawej stronie
urządzenia. Brak elementu osłaniającego
śrubę oraz uniemożliwiającego uszkodzenie
oka dziecka poprzez uderzenie stopki w
oczodół. Zalecana natychmiastowa naprawa
zabawki.

(zdjęcie: 3; 4)

śruby - stal ocynk Korozja Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego
oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie
przed działaniem czynników
atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub
farbą do metalu lub wymiana na nowe.

(zdjęcie: 5; 6)

wypełnienia - płyta HDPE Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

siedziska - płyta HDPE nie uzupełniono nie uzupełniono

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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Nazwa: Kosz na śmieci
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu:    Kosz na śmieci 
Nr katalogowy:   IF/05211

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 1 punktów ) Nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

zadaszenie - stal Naturalne żużycie Wskazane przeprowadzenie konserwacji.
Regularnie wykonywane zabiegi
konserwacyjne wpływają na estetykę oraz
mogą znacznie wydłużyć "żywotność"
urządzenia.

(zdjęcie: 1)

podstawa - stal Korozja Stwierdzono korozję elementu. Zalecane jego
oczyszczenie, a następnie zabezpieczenie
przed działaniem czynników
atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub
farbą do metalu.

(zdjęcie: 2; 3)

pojemnik - stal Naturalne żużycie Wskazane przeprowadzenie konserwacji.
Regularnie wykonywane zabiegi
konserwacyjne wpływają na estetykę oraz
mogą znacznie wydłużyć "żywotność"
urządzenia.

fundament/fundamenty -
fundament prefabrykowany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Nie dotyczny Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.

Inne uwagi - Brak uwag nie uzupełniono
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Nazwa: Tablica regulamin
Producent: Inter-Flora sp. z o.o.

Typ elementu: Tablica regulaminowa 
Nr katalogowy: IF/05212

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  BARDZO NISKI ( 1 punktów ) Nie 
stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Poziom ryzyka na najniższym poziomie.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

słupy konstrukcyjne -
drewno klejone malowanie

powierzchniowe

Utrata właściwości
zabezpieczających
impregnatu

Element należy ponownie zabezpieczyć przed
wpływem czynników atmosferycznych, np.
poprzez pomalowanie lakierobejcą lub
odpowiednią farbą do powierzchni
drewnianych ograniczającą wnikanie wilgoci
do wewnątrz, zaolejowanie, itp. Przed
naniesieniem nowej warstwy impregnatu
elementy drewniane należy
oczyścić/oszlifować papierem ściernym
(drewno powinno być wówczas suche).
Należy zwrócić uwagę, aby preparat użyty do
konserwacji posiadał odpowiednie atesty.

(zdjęcie: 1; 2)

Inne uwagi - Inne Nieczytelne dane, brak adresu placu zabaw,
brak denych  administratora placu zabaw
oraz brak telefonów alarmowych, zalecane
uzupełnienie brakujących danych

(zdjęcie: 3)

wypełnienia - sklejka
malowanie powierzchniowe

Naturalne żużycie Wskazane przeprowadzenie konserwacji.

śruby - stal ocynk Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

zaślepki na śruby -
tworzywo sztuczne

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Nie dotyczny Tabliczka znamionowa nie jest wymagana.

Stan nawierzchni - W normie Poziom nawierzchni w normie.
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Nazwa: Karuzela tarczowa
Producent: brak danych

Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: brak danych

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  NISKI ( 15 punktów ) Prawdopodobne 
ryzyko wystąpienia urazów typu drobne skaleczenia, stłuczenia, skręcenia. Ze względu na ryzyko doznania 
niewielkich urazów ciała poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu wyposażenia placu zabaw 
na poziomie wysokim. Wskazane monitorowanie sytuacji zgodnie z harmonogramem kontroli i konserwacji w celu 
uniknięcia pogorszenia obecnego stanu lub, jeśli to możliwe, usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

chwyty - stal nierdzewna Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

(zdjęcie: 1)

Stan nawierzchni - Za niski poziom Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Prześwit
pomiędzy dolną krawędzią platformy a
nawierzchnią nie powinien wynosić więcej niż
80 mm.  Zalecane wyrównanie oraz
uzupełnienie nawierzchni do zalecanego
poziomu.

(zdjęcie: 2)

łożyska - łożysko
smarowanie smarem

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

podesty - aluminium Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Naturalne zużycie/bez
uwag

bez uwag

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Inne uwagi - Brak uwag Brak uwag
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Karta przeglądu elementu wyposażenia

Nazwa: Karuzela tarczowa z siedziskami
Producent: brak danych

Typ elementu: Karuzela
Nr katalogowy: brak danych

OCENA RYZYKA (ocena poziomu bezpieczeństwa kontrolowanego elementu)
Poziom ryzyka na kontrolowanym elemencie wyposażenia placu zabaw:  WYSOKI ( 49 punktów ) Wysoce 
prawdopodobne ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji, skomplikowanych 
złamań długich kości ramion/nóg, pęknięcia czaszki, urazów karku/szyi, kontuzji, wstrząsu mózgu, głębokich ran 
szarpanych/ciętych, urazów mogących powodować trwałe kalectwo. Ze względu na wysokie 
prawdopodobieństwo doznania ciężkich obrażeń poziom bezpieczeństwa w obrębie kontrolowanego elementu 
wyposażenia placu zabaw bardzo niski. Wskazane zamknięcie dostępu do kontrolowanego elementu i jak 
najszybsze usunięcie występujących nieprawidłowości.

Element kontrolowany  Stan  Wynik kontroli / Uwagi 

chwyty - stal nierdzewna Inne Stwierdzono drobne uszkodzenia powłoki
lakierniczej oraz oznaki korozji elementu.
Zalecane jego oczyszczenie, a następnie
zabezpieczenie przed działaniem czynników
atmosferycznych, np. lakierem w spray'u lub
farbą do metalu.

(zdjęcie: 1; 2)

siedziska - sklejka
malowanie powierzchniowe

Naturalne żużycie Stwierdzono miejscowe rozwarstwianie się
sklejki. Zalecane oczyszczenie elementów,
oszlifowanie zadr oraz ponowne
pomalowanie atestowanymi preparatami
typu lakierobejca. Regularnie wykonywane
zabiegi konserwacyjne wpływają na estetykę
oraz mogą znacznie wydłużyć "żywotność"
urządzenia.

(zdjęcie: 3)

Inne uwagi - Inne Urządzenie z ruchem wymuszonym, w
którego strefie bezpiecznej składowane są
ostre elementy z metalu i betonu. Zalecane
natychmiastowe usunięcie składowanych
przedmiotów ze strefy bezpiecznej
urządzenia i nie składowanie ich w obrębie
placu zabaw.

(zdjęcie: 4; 5)
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PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

Stan nawierzchni - Za niski poziom Poziom nawierzchni jest zbyt niski. Prześwit
pomiędzy dolną krawędzią platformy a
nawierzchnią nie powinien wynosić więcej niż
80 mm.  Zalecane obniżenie
fundamentowania urządzenia do  zalecanego
poziomu.

(zdjęcie: 6)

fundament/fundamenty -
fundament wylewany

Inne Urządzenie źle zafundamentowane,
platforma nie znajduje się w poziomie
ponadto posadowiona jest zbyt wysoko.
Prześwit pomiędzy dolną krawędzią
platformy a nawierzchnią nie powinien
wynosić więcej niż 80 mm.  Zalecane
obniżenie fundamentowania oraz
wypoziomowanie urządzenia.

(zdjęcie: 7)

łożyska - łożysko
smarowanie smarem

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

podesty - aluminium Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

elementy konstrukcyjne -
stal

Naturalne zużycie/bez
uwag

Zużycie w normie. Nie trzeba podejmować
żadnych działań.

Tabliczka znamionowa - Brak Brak tabliczki znamionowej przy urządzeniu,
zgodnie z zaleceniami normy urządzenie
powinno być oznakowane tabliczką
znamionową z nazwą producenta, nr. kat.
produktu oraz datą produkcji.  Zalecane
uzupełnienie brakującej tabliczki.

Zdjęcie z przeglądu podstawowego PR/ 01/2016

  Zdjęcie nr 1   Zdjęcie nr 2   Zdjęcie nr 3

  Zdjęcie nr 4   Zdjęcie nr 5   Zdjęcie nr 6

Część   BV. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

strona 38 z  39
Dokument wygenerowany dnia 03-03-17 r. z wielofunkcyjnego serwisu do zarządznia dokumentacją placu zabaw Krajowego Rejestru Placów Zabaw.

 Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie wymagań Normy PN-EN 1176:2009.
 Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych w/w dokumencie informacji ponosi osoba, która go sporządziła.



PRZEGLĄD PODSTAWOWY Nr: PR/01/2016;   KSIĄŻKA PLACU ZABAW Nr: 08XX/2016/PL;

  Zdjęcie nr 7

Część   BV. Raporty i załącznik z przeglądów okresowych

strona 39 z  39
Dokument wygenerowany dnia 03-03-17 r. z wielofunkcyjnego serwisu do zarządznia dokumentacją placu zabaw Krajowego Rejestru Placów Zabaw.

 Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie wymagań Normy PN-EN 1176:2009.
 Odpowiedzialność za prawdziwość zawartych w/w dokumencie informacji ponosi osoba, która go sporządziła.




