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I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego typu sprzętu do ćwiczeń  

w warunkach domowych, tzw. stacjonarnego sprzętu treningowego klasy H oraz 

eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 

użytkowników. 

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności 

gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. 

 

II. ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI 

Kontrola miała charakter ogólnokrajowy i została zrealizowana w I kwartale 2015 r.  

Sprawdzeniem objęto w sumie  85 przedsiębiorców, w tym: 

 2 producentów,  

 10 importerów, 

 5 pierwszych dystrybutorów, 

 5 hurtowni, 

 27 placówek sprzedaży detalicznej,  

 36 sklepów wielkopowierzchniowych.  

 

Kontrola dotyczyła różnego typu stacjonarnego sprzętu treningowego do ćwiczeń  

w domu (klasy H1), a mianowicie:  

 sprzętu do treningu siłowego, 

 ław do ćwiczeń siłowych, 

 rowerów treningowych stacjonarnych i sprzętu treningowego dla górnych partii ciała  

z użyciem korb, 

 bieżni ruchomych (z wyjątkiem napędzanych elektrycznie), 

 trenażerów wioślarskich, 

 pedałowych symulatorów chodu, symulatorów wchodzenia na schody i pedałowych 

symulatorów wspinania się, 

 trenażerów eliptycznych,  

 rowerów treningowych ze stałym kołem lub bez wolnego biegu. 

                                                           
1 Oprócz klasy H stacjonarnego sprzętu treningowego do użytkowania w domu, wyróżnia się dwie inne klasy, 

które dotyczą użytkowania profesjonalnego lub komercyjnego: klasę S (studio) - sprzęt jest przeznaczony do 

użytku w pomieszczeniach treningowych takich organizacji jak stowarzyszenia sportowe, hotele, kluby, ośrodki 

rehabilitacji i studia treningowe, do których dostęp i nadzór są ustalane przez właściciela (osobę odpowiedzialną 

prawnie) oraz klasę I - użytkowaną przez osoby ze specjalnymi potrzebami (np. wzrokowymi, słuchowymi, 

fizycznymi lub z upośledzeniem umysłowym). 
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Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej 

dotyczących bezpieczeństwa sprzętu treningowego do użytku domowego, inspektorzy IH 

oceniali bezpieczeństwo produktów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 

r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322), tj. z uwzględnieniem 

wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii 

Europejskiej będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską 

za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym przypadku 

norm: 

 PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-2:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 2: Sprzęt do treningu siłowego oraz 

dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-4+A1:2010 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 4: Ławy do ćwiczeń siłowych, 

dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-5:2011 Stacjonarny sprzęt treningowy.  Część 5: Rowery treningowe stacjonarne  

i sprzęt treningowy dla górnych partii ciała z użyciem korb, dodatkowe, szczególne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-6+A1:2014-07 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 6: Bieżnie ruchome, 

dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-7:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 7: Trenażery wioślarskie, dodatkowe 

szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-8:2002 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 8: Pedałowe symulatory chodu, 

symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się. Dodatkowe szczególne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe 

szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 

 PN-EN 957-10:2006 Stacjonarny sprzęt treningowy. Część 10: Rowery treningowe ze stałym 

kołem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

Skontrolowano łącznie 317 partii sprzętu do ćwiczeń w domu, z czego 

zakwestionowano 137 z nich (43,2 proc.).  

Wszystkie zakwestionowane partie posiadały uchybienia w oznakowaniu. Nie 

ujawniono produktów o wadliwej konstrukcji. 

Stwierdzono uchybienia to m.in.: 

 niepełne zapisy w instrukcji użytkowania gwarantujące prawidłowe i bezpieczne 

użytkowanie produktu – 101 partii, 

 brak oznaczeń/ostrzeżeń na produkcie – 80 partii, 

 brak lub niepełne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 12 partie, 

 brak danych umożliwiających identyfikację produktu – 6 partii,  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535001&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535001&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535001&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491478&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491478&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491478&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566816&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566816&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566816&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569195&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568536&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568536&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568536&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460457&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460457&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460457&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460458&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460458&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460458&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460458&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491479&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491479&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=491479&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535011&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535011&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535011&page=1
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 bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 6 partii, 

 ostrzeżenia na produkcie wyłącznie w obcym języku, bez polskiej wersji językowej – 4 

partie, 

 niewłaściwe zapisy w instrukcji użytkowania – 4 partie. 

 

Niektóre produkty były kwestionowane ze względu na więcej niż jedną 

nieprawidłowość. 

Szczegółowe dane liczbowe, w tym dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.  

W toku prowadzenia czynności kontrolnych wojewódzcy inspektorzy IH nie wnieśli 

uwag do legalności prowadzonej działalności gospodarczej przez kontrolowane podmioty. 

We wszystkich przypadkach działalność gospodarcza została zarejestrowana w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (KRS) i była zgodna z określonym zakresem.   

 

W wyniku poczynionych ustaleń: 

 przekazano 1 akta kontroli do UOKiK celem wszczęcia postępowania 

administracyjnego, 

 wystosowano 40 pism informacyjnych/wystąpień pokontrolnych odnośnie 

stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu do przedsiębiorców 

odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek, 

 przekazano 1 pismo informacyjne do właściwego terenowo inspektoratu Inspekcji 

Handlowej. 

Przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów oraz obowiązującym 

stanem prawnym, w przeważającej większości podejmowali z własnej inicjatywy działania 

naprawcze wobec kwestionowanych ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu 

produktów (u 44 przedsiębiorców, tj. w 51,8 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono 

nieprawidłowości, 41 z nich dokonało działań naprawczych).  Braki w oznakowaniu były 

usuwane jeszcze na etapie prowadzenia działań kontrolnych lub przedsiębiorcy 

wstrzymywali zakwestionowane produkty od sprzedaży do czasu poprawy oznakowania.  

W jednym przypadku partia produktów została przekazana do utylizacji. 
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III. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Przeprowadzona kontrola stacjonarnego sprzętu treningowego do ćwiczeń w domu 

(klasa H) wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości. Uchybienia dotyczyły wyłącznie 

oznakowania.  

Do UOKiK przekazano jedne akta kontroli dotyczące ławy do ćwiczeń siłowych celem 

ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego. Podpory na sztangę nie były 

oznaczone informacją o maksymalnym podnoszonym ciężarze, co w przypadku zastosowania 

zbyt dużego obciążenia groziło ich pęknięciem i przygnieceniem użytkownika podnoszonym 

ciężarem. Trwają czynności wyjaśniające w sprawie.    

W porównaniu do wyników poprzedniej kontroli stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń 

używanego w domu, przeprowadzonej w II kwartale 2012 r. można stwierdzić, że  ogólny 

odsetek nieprawidłowości oscyluje na zbliżonym poziomie. Obecna kontrola wykazała  

43,2 proc. uchybień, poprzednia – 41,8 proc. Różnica jest zatem niewielka, bo zaledwie  

1,4-procentowa. 

Najwięcej uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania, 

gwarantujących prawidłowe i bezpieczne użytkowanie (73,7 proc.) oraz braku 

oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie (58,4 proc.). W 8,8 proc. zakwestionowanych 

partii produktów ujawniono brak lub niepełne dane przedsiębiorców wprowadzających 

produkty na rynek. W 6 przypadkach stwierdzono bezpodstawne umieszczenie na 

produktach oznakowania CE. W trakcie poprzedniej kontroli najwięcej nieprawidłowości  

w oznakowaniu dotyczyło braku oznaczeń bezpośrednio na produkcie (46,6 proc.) oraz 

niekompletnych informacji w instrukcjach użytkowania (45,3 proc.), czyli podobnie jak  

w obecnej kontroli, tylko w zmiennej konfiguracji. 

 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w toku prowadzonych czynności kontrolnych nie 

ujawniono produktów wadliwych konstrukcyjnie. Poprzednio dwie partie ław do ćwiczeń 

zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe wymiary widełek w podporach na sztangę.  

Mając na uwadze wyniki kontroli – niezmiennie wysoki ogólny odsetek stwierdzanych 

nieprawidłowości kolejne kontrole stacjonarnego sprzętu treningowego do użytku domowego 

powinny być bezwzględnie prowadzone w przyszłych okresach.   

 

Porady konsumenckie 

Konsumencie aby korzystanie z domowego sprzętu do ćwiczeń było bezpieczne 

pamiętaj, sprawdź, w zależności od rodzaju urządzenia, co najmniej: 

 jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia treningowego, 

 czy wszystkie krawędzie i naroża części dostępnych dla użytkownika lub dla osób 

trzecich są bez zadziorów, zaokrąglone lub zabezpieczone, nie ma też otwartych, 

niezabezpieczonych końców rur, 
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 czy nie ma miejsc, w których występuje zagrożenie ściskaniem lub ścinaniem, 

 czy urządzenia do regulacji i mechanizmy blokujące, działają w sposób bezpieczny, są 

wyraźnie widoczne, oczywiste i dostępne, nie ma możliwości nieumyślnych zmian,  

a jeśli mają formę np. pokręteł czy dźwigni to czy nie przeszkadzają podczas 

wykonywania ćwiczeń, 

 czy elementy przeznaczone do regulacji lub zmiany obciążenia są wyposażone  

w urządzenie zapobiegające zsunięciu się lub niezamierzonemu ruchowi obciążników, 

 czy uchwyty na ręce są zaprojektowane w sposób zapobiegający ześlizgnięciu się 

dłoni, czy podparcia pod stopy także są antypoślizgowe, 

 czy są zapewnione środki zapobiegające niezamierzonemu zsunięciu się lin lub 

pasków podczas użytkowania lub ustawiania, 

 czy udostępnione są środki umożliwiające bezpieczne opuszczenie urządzenia (to 

wymaganie dotyczy szczególnie bieżni ruchomych), 

 czy działanie systemu pomiaru tętna jest wyświetlane w sposób ciągły na 

wyświetlaczu, gdy sprzęt odbiera sygnał od użytkownika (np. w formie migającego 

serca). 

Przed zakupem upewnij się również, czy sprzęt do ćwiczeń jest wyposażony  

w sporządzone w języku polskim:  instrukcję użytkowania gwarantującą prawidłowe  

i bezpieczne korzystanie z niego, i jeśli dotyczy konserwacji, a jeżeli sprzęt treningowy 

wymaga montażu, to dodatkowo stosowne instrukcje w tym zakresie, zawierające m.in. 

wykaz montowanych części oraz wykaz potrzebnych narzędzi.  

Konsumencie, pamiętaj także - jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenie lub masz 

wątpliwości do stanu swojego zdrowia, zanim zdecydujesz się na konkretny sprzęt skonsultuj 

się z lekarzem. Chodzi przecież o Twoje zdrowie! 

I jeszcze jedno – poinformuj dzieci, że sprzętu treningowego nigdy nie wolno używać 

jako zabawki. 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie liczbowe wyników kontroli. 

 

 

Opracowanie: 

Agata Klusek-Dąbrowska 

Departament Nadzoru Rynku 

UOKiK 

 

 

 

 


