
 

Pruszków, 2020-01-07 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Nazwa i adres producenta / Name and address of the manufacturer: 

GTV POLAND Sp z o. o. sp.k., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
 
Przedmiot deklaracji / Object of declaration: 

 

Opis/Description 
 

Kask ochronny / Safety helmet 

 

Model/Model 
 

HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183 

Kategoria/Category 
 

III 

 
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.                     
w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 

 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective 
equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC 

 
Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych,       
w stosunku do których deklarowana jest zgodność: EN 50365:2002, EN 397:2012+A1:2012 
 
References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation 
to which conformity is declared: EN 50365:2002, EN 397:2012+A1:2012 
 
Jednostka notyfikowana AITEX Textile Research Institute (numer akredytacji: 0161) przeprowadziła badanie typu 
UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr 20/2506/00/0161. 

The notified body AITEX Textile Research Institute (identification number: 0161) performed the EU type-examination 

and issued the EU type-examination certificate no. 20/2506/00/0161. 

Ww. ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł 

C2) pod nadzorem jednostki notyfikującej AITEX Textile Research Institute - NB 0161.  

That PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of the production 

process (Module C2) under surveillance of the notified body AITEX Textile Research Institute - NB 0161. 

 

 


