Deklaracja zgodności WE
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel na obszarze Unii Europejskiej1)
(niepotrzebne skreślić)

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
(nazwa firmy)

KONIECZKI 42-140 PANKI
(dokładny adres)

oświadcza, że następujący środek ochrony indywidualnej kategorii III:

Przemysłowy hełm ochronny „Górnik” typu HO-01
wyposażony w osłonę oczu-twarzy lub bez osłony
z paskiem pod brodę lub bez paska
......................................................................................................................................................
(pełny opis wyrobu: nazwa, typ)

1) jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG, Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2005, nr 259 poz. 2173) oraz normami zharmonizowanymi:

EN 397:2012+A1:2012 Przemysłowe hełmy ochronne. Oraz
2)
EN 166:2001 Ochrona indywidualna oczu ‐ Wymagania.
.....................................................................................................................................................
(tytuł i/lub numer wydania normy /norm/)

2) jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE
WE/S/2715/2017 z dnia 10.02.2017 r.
nr certyfikatu ............................................................................................................................... 2)
wydanego przez:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16

Nr jednostki notyfikowanej: 1437
......................................................................................................................................................
(nazwa, adres, nr jednostki notyfikowanej)

3) podlega procedurze określonej w § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia
2005 r. pod nadzorem:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16

Nr jednostki notyfikowanej: 1437
......................................................................................................................................................
(nazwa, adres, nr jednostki notyfikowanej)

4) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw
pożarowego w podziemnych zakładach górniczych zawartych w Dz. U. nr 139 poz. 1169 § 670
pkt.2 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 124 poz. 863 wraz z późniejszymi zmianami.
5) jest zgodny z zapisem § 221 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Energii z dn. 23 listopada
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładów górniczych zawartych w Dz. U. z 2017 r., poz. 1118.

Konieczki dnia 11.10.2017 r.
(data)
1)
2)

…………..…………………….…………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia podpisu
w imieniu producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela)

Upoważniony przedstawiciel jest również zobowiązany do podania nazwy i adresu producenta
Wypełniać, jeśli dotyczy

