
OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

Załącznik Nr 1
do certyfikatu Nr OBAC/0409/CB/16

Nazwa i adres 
posiadacza certyfikatu:

Nazwa i adres 
producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Opis zmian/rozszerzenia:
-  Zmiana nazwy spółki z
-  Aktualizacja Instrukcji Be1 

zmiany nazwy spółki z

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. 
PI. Staszica 30 
50-222 Wrocław

PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

sp. z o.o. na PGE Eko
ecznego f

jserwis Sp. z o.o. na PGE Eko

is Sp. z o.o A
i Technicznej i Karty Charakterystyki wynikająca z 
:rwis Sp. z i

odność z:
cze, uwzględniającą m.in. postanowienia 

tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131) oraz 
delegacji tej ustawy, a w szczególności 

e szczegółowych wymagań dotyczących 
8)

Spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa zapewniono popi
-  Procedurą Oceny Wyrobu PMM1AC/50. Mineralne spoi'

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo -geologicsiiPPforn ic: 
wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych u wlanych z 
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016,r. w 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017*poz"

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0409,

Dokumentacja zmian:
-  Dokumentacja Techniczna mineralnego spoiwa górniczego UTEX-WT (znak DT2/WT/2018). Opracowanie: PGE 

Ekoserwis Sp. z o.o. Aktualizacja: 01.02.2018 r.
-  Instrukcja Bezpiecznego Stosowania mineralnego spoiwa górniczego UTEX-WT (znak IS2/WT/2018). Opracowanie: 

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Aktualizacja: 01.02.2018 r.
-  Karta Charakterystyki Mineralne Spoiwo Górnicze UTEX-WT. KCH/UWT/09. Edycja 1 z dnia 10.10.2016 r. 

Opracowanie: PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Rybnik.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część certyfikatu Nr OBAC/0409/CB/16 i może być stosowany wyłącznie z nim.

Załącznik jest ważny w okresie od 07.02.2018 do 07.11.2019 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających 
identyczne właściwości (parametiy) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i odpowiadające wymogom określonym 
powyżej.

Kierownik
Certyfikującej

Gliwice, 07 lutego 2018 r. 

Druk OBAC/PO-1/F8

^/^(Iftostki Ce

mgr Piotr Tarnawski
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OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o. o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21
CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
Nr OBAC/0409/CB/16

Nazwa i adres 
posiadacza certyfikatu:

Nazwa i adres 
producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany): 

Parametry techniczne:

EDF Ekoserwis Sp. z o.o. 
PI. Staszica 30 
50-222 Wrocław

EDF Ekoserwis Sp. z o.o. 
PI. Staszica 30

ralnego spoiwa górniczego 
Ekoserwis Sp. z o.o. Rybnik.

przez zgodiRw/z:
zględniającej m.in. postanowienia 

'z. U. 2011 Nr 163 poz. 981) 
wydanych z delegacji tej ustawy, 

ca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
nia przeciwpożarowego w podziemnych 
ozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

•z. U. Nr 126, poz. 855).

Spełnienie podstawowych \v®nogów bezpi
— Procedurą Oceny Wyrol^Łlr PB-OB 

Ustawy z dnia 9 czer^^k 2011 
z poźn. zm. oraz wyma^Bąmi 
a w szczególności w Rozpoi 
i higieny pracy, prowadzenia WHiu o 
zakładach górniczych (Dz. U. Nr^ B t  no 
9 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 124

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/i

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na str'

Certyfikat jest ważny w okresie od 08.11.2016 d ^ ^ B | ^ ^ p ^  czy wyłąclBTe egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających 
identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony ao oceny wzór (wzory) i odpowiadające wymogom określonym 
powyżej. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC” w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

Gliwice, 8 listopada 2016 r. 

Druk OBAC/PO-1/F8

Kierownik/
Jednostki Cert ikującej

WmW
mgr Piotr Tarnawski
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OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o .o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21
CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nr OBAC/0409/CB/16
1. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań:
1.1. Numer komputerowy pracy: 581 2600 6-250 z dnia 25.10.2016
1.2. Numer 826.1/SC-l/l6 z dnia 19.09.2016
1.3. Numer BCR/2/374/2016 z dnia 23.09.2016
1.4. Numer B/99/10/16 z dnia 18.10.2016
1.5. Numer B/103/10/16 z dnia 18.10.2016
1.6. Numer B/108/10/16 z d]j
1.7. Śląski Uniwersytety

szkodliwości MinAifiego Spoiwa Górniczego ,,UTEX-WT” w oparciu o ' 
laboratoryjnych, j pprze. październik j

2. Dokumentacja:
2.1. Instrukcja Be 

Opracowanie: E
2.2. Karta Charakterysi 

Opracowanie: EDF

3. Warunki stosowania wyr
3.1. Mineralne spoiwo gómic^^TEX- 

górniczych niemetanowydtfflrictan 
klasy „A” i , 3 ” zagrożenia \v^OTchei

3.2. Należy przestrzegać warunkóu^^laapBBHBBBHHpBezpiec 
UTEX-WT (znak IS1 .'WT/201 ó^^Dracowanie: EDF Ekoserwi

3.3. W czasie użytkowania minerarego spoiwa górniczego 
przestrzegania środków pro fil akty o ^ ę h  zamieszczonych 
niniejszego Certyfikatu.

3.4. O wprowadzeniu jakichkolwiek zm l^^w  d o k u m e n ^ ^ techni 
górniczego UTEX-WT zmieniających j^ ^ ^ w a g ^ f lf f in ic z n e  
powiadomić Ośrodek Badań, Atestacji i Cer^B W ^^B A C  Sp. z o.o. 
przeprowadzenia ponownych badań.

iei Ocena toksyczności i 
enty i wyniki badań

-WT (znak IS1 /WT/2016). 

Edycja 1 z dnia 10.10.2016 r.

w podziemnych wyrobiskach zakładów 
iebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz

Stosowania mineralnego spoiwa górniczego 
o.o. Rybnik.

wnik ma obowiązek ścisłego 
ki przywołanej w punkcie 2.2

iotowego mineralnego spoiwa 
loatacyjne należy bezzwłocznie 

-jako  autora niniejszego certyfikatu, w celu


