
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/EU DECLARATION OF 
CONFORMITY  

Nr/Číslo 2022/K0003 
1. ŚOI (numer produktu, typu, partii lub numer seryjny):  

OOP (produkt, typ, šarže nebo sériové číslo):  
 

MTW210;, (MM, RRRR)  
MM - Miesiąc/Měsíc   
RRRR – Rok/Rok  
  
 2.Nazwa i adres producenta:   
Jméno a adresa výrobce:  
  
Abisal Sp. z o.o., Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, Polska (Poland)  
  
3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.   
  
4. Przedmiot deklaracji.   
Předmět prohlášení 
  
Kask dla użytkowników deskorolek, łyżworolek i wrotek/   
Helma pro uživatele skateboardů, inline bruslí, kolečkových bruslí 
MTW210, MM,RRRR  

  
5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.   
Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. 
  
6. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních 
ochranných prostředcích.  
 
7. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, 
lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których 
deklarowana jest zgodność.  
Odkazy na příslušné použité harmonizované normy, včetně data normy, nebo odkazy na jiné technické 
specifikace, včetně data specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda.  
EN 1078:2012+A1:2012  
  
„Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek”  
”Helmy pro šlapací cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí”  
  
8. W danym przypadku, jednostka notyfikowana SGS Fimko., (NB 0598), przeprowadziła badanie 
typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE Nr 0598/PPE/22/2087 z dnia 20.01.2022   
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V tomto případě notifikovaná osoba SGS Fimko., (NB 0598), provedla EU přezkoušení typu 
(Modul B) a vydala certifikát EU přezkoušení typu UE Nr 0598/PPE/22/2087 z dnia 20.01.2022.  
  
8. W stosownych przypadkach ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności (albo zgodności z 
typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych 
odstępach czasu (moduł C 2), albo zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu 
produkcji (moduł D)) pod nadzorem jednostki notyfikującej.   
V případě potřeby podléhá OOP postupu posuzování shody (buď shoda s typem na základě vnitřní 
kontroly výroby plus kontroly výrobku pod dohledem v náhodných intervalech (modul C2) nebo 
shoda s typem na základě zajištění kvality výrobního procesu (modul D)) pod dohledem notifikované 
osoby (jméno, číslo). 
  
Nie dotyczy / Nelze použít 
  
9. Informacje dodatkowe:   
Dodatečné informace:   
  
Rozmiary kasku/ Velikosti helmy: 48-52 cm; 55-58cm;58-61cm  
  
  
  
Podpisano w imieniu: Zarząd spółki Abisal Sp. z o.o. / Představenstvo společnosti Abisal Sp. z o.o 
Sp. z o.o.   

  
(miejsce i data wydania) / (místo a datum vydání)                                          Bytom 21.01.2022 
  
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis) /                                        Ryszard Ziomek – Prezes / Majitel 
(jméno, funkce) (podpis):   
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