
 

1) niepotrzebne skreślić 

POW-07/F02 wydanie z dnia 10.02.2012 r.  

O Ś W I A D C Z E N I E 
(DECLARATION) 

 

W imieniu ………………………………………………………  
(In the name of)                                                               nazwa producenta lub upowaŜnionego przedstawiciela 
                                                                                        (name of the company) 

 

ja, ni Ŝej podpisany         ………………………………………............... .......        oświadczam 
(the undersigned)              imię i nazwisko                                              (declare) 
                    (name of the undersigned) 

Ŝe nast ępująca maszyna lub element bezpiecze ństwa: 
(that the following Machinery or Safety Component for Machinery) 

 

………………………………………………………………………………. 
(rodzaj maszyny lub elementu bezpieczeństwa według załącznika IV do dyrektywy 2006/42/WE – załącznika 5 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) 
(type of Machinery or Safety Component according to Annex IV of MD 2006/42/EC) 

…………………………………………………………………..................................................………….. 

………………………………………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………................................................. 
Nazwa wyrobu (według terminologii właściwej normy), typ, odmiany (pełne oznaczenie) oraz numer seryjny i rok 
produkcji (tylko dla wyrobu przekazywanego do oceny typu WE). 
(identification of the product including designation of series or type, serial number and year of production – Annex 5 of 
the Ordinance of Minister for Economy of 21 October 2008 on essential requirements for machinery (Dz. U. Nr 199, 
item 1228 z późn. zm.) 

którego dokumentacj ę załączono do wniosku o przeprowadzenie oceny typu WE /o ceny systemu 
zapewnienia jako ści 1) nie podlegał wcze śniej ocenie i nie uzyskał negatywnego wyniku oceny.  
(whose manufacturing technical file is enclosed herewith the application of CE type – examination process or system 
of full quality assurance, has not been subject of previous CE type-examination certificate or system of full quality 
assurance and has not been given a refusal decision) 

Wniosek o ocen ę typu WE / ocen ę systemu zapewnienia jako ści 1) takiego samego wyrobu nie został 
złoŜony do innej jednostki notyfikowanej. 
(that no request of a similar nature concerning the same model has been submitted to any other Notified Body for the 
EC type-examination certificates or system of full quality assurance) 

……………………. ……………………............ 
miejscowo ść               data 

(done at)              (date) 

…………...………. …………………………………               ……………............ 
   podpis        stanowisko podpisuj ąceg                                         piecz ęć firmowa producenta lub 
   (signature)        (position of undersigned)                                          upowa Ŝnionego przedstawiciela 
                                      (seal) 


