
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 
 

Niniejszym oświadczam, że produkowany przez firmę VENTUM Sp. z o.o. środek ochrony indywidualnej 

 

PÓŁMASKA FILTRUJACA DONALD V FFP2 NR D 
 
 jest zgodny z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) oraz normami krajowymi PN-EN 
149+A1:2010, transponującą europejską normę zharmonizowaną EN 149+A1:2009. 

 

 jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE 
nr WE/S/2631/2016 z dnia 8 stycznia 2018 roku wydanego przez CENTRALNY INSTYTUT 
OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 
Warszawa. Certyfikat jest wydaniem 2 certyfikatu WE nr WE/S/2631/2016 z dnia 9 września 2016 
roku, wydanego przez CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa. 

 

 zgodnie z oceną właściwości elektrostatycznych BCE-MW/005/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. 
wydaną przez Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 8 spełnia 
wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną wg PN-E-05204:1994 p. 3.2.2.1 f/ odnoszone 
do przestrzeni zagrożonych wybuchem i mogą być bezpiecznie stosowane w obecności mediów 
palnych o minimalnej energii zapłonu Wzmin. > 0,1 mJ, w tym metanu i pyłów węgla, w warunkach 
panujących na terenie podziemnych zakładach górniczych (wyrobiska zaliczone do stopnia „a” , „b” i 
„c” oraz do klas zagrożenia wybuchem pyłów węgla „A” i „B”. 

 

 Spełnia wymagania par 28 pkt 2 poz 1118 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016 w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych. 

 

 Zgodnie z oceną Instytutu Medycyny Pracy im. Prof., J,Nofera z dnia 29.09.2016 nie wpływa 
niekorzystnie na zdrowie użytkownika w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach 
stosowania wyrobu. 

 

Półmaska DONALD V FFP2 NR D podlega procedurze określonej w art. 11 pkt. A dyrektywy 
89/686/EWG pod nadzorem jednostki notyfikowanej – CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY 
PRACY - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, 
zarejestrowanego w Unii Europejskiej pod numerem 1437. 
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