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EC TYPE-FYAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
Nr

No. TCA{ED IOT4IZOO6

złŚwłoczA stĘ,
że Polski Rejestr Statkow s'A. (PRs) pzeprowadził stosowne procedury uznania typu wymienionego niiej wyrobu
i stwierdził jego zgodnośc z Wymaganiami okreś|onymi w dyrektywie 96/98ME (MED)' wyposażenie morskie, ze
zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 200217sME, w odniesieniu do:
środkow ratunkowych.
THIS 'S TO CERTIFY
that PolskiRe.l'esfr'Sfatkow S.A. (PRS/ did undertake the relevant type approval procedurcs for the product identified
below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC, as
amended, last amended by Directive 2002J75/EC, conceming:
I ife-sav i n g a p pl i an ce s.

Wnioskodawca
Applicant

Producent
Manufacturer

MARSEILLE Sp. z o.o.
ul. Podłęska 17 ' 32.005 Niepołomicę, Poland

MARSEILLE Sp. z o.o.
ul. Podłęska l 7 ,3f-005 Niepołomice, Poland

Pozycia aneksu A.1 A.1/1 .l
Annex 4.1 item

Typ wyrobu
Product type

Koło ratunkowe
Lifebwy

opis wyrobu Koło ratunkowe, typ ''MARS-SP'' 2,5 kgProduct description 
Lifebuoy, type "MARS-S7" 2,5 kg

Zastosowane normy Rezolucja IMO MSC.8l(70)specified standards 
IMO Resolution MSC.gI(70)

Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności |ub unieważnienia pod warunkiem zadowa|ających wynikÓw
eksp|oatacyjnych Wyposażenla oraz pzy zachowaniu wa uznania (patz str. 2).
This certificate remains valid unless cancelled.
the approvalconditions (see page 2) are complied

provided the equipment remains safisfacfory in service and

Data ważności
Expiry date 201r-05-18

Gdarisk, 2006-05-19

{
\1,

Nr jednostki notyfikowanej
No. of notified body

1463

Po|ski Rejestr StatkÓw S.A.
a|. Gen' JÓzefa Ha|lera 126
80-41G Gda sk. Poland

tel. (+48) (58) s46 17 00
fax 1+46; (58) 346 03 92
e-mail: mailbox@prs. pl
www: http://www. prs. pl/
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Wykaz dokumentacji
List of documents

1. Dokumentacja techniczna W.T. 112006 . Koło ratunkowe ',MARS_SP''

zatwierdzonaprzez PRS w dniu 2006-05-08.
f . Sprawozdanie PRS nr TClIzlJN00 z dnia 2000-03-10.
3 . Sprawozdanie PRS nr TCA4ED/W'j S/01i06 z dnia 2006-05-19 .

I. Technical documentation W.T. I/2006 - Lifebuoy "MARS-SP" approved by PRS
on 2006-05-08.

2. PRS Survey Report No. TC/02/JA/00 dated 2000-03-10.
3. PRS Survey Report No. TC/h[ED/WjS/0]/06 dated 2006-05-19.

Miejsca produkcji
( inne nif podane na str. 1)
Places of production
(different than given on
page 1)

Ograniczenia uznania
Approval limitations

Warunki uznania
Approval conditlons
1 Niniejsze świadectwo straci ważnośĆ, jeże|i wytwÓrnia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez pisemnego

zawiadomienia i zgody PRS.
This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have
not been notified to, and agreed with the PRS.

2 Jefe|i podczas okresu ważności niniejszego świadectwa nastąpią zmiany w pzvwołanych w nim pzepisach |ub normach, wyrÓb
na|eży poddaÓ ponownemu uznaniu pzed umieszczeniem go na statku, do ktÓrego mają zastosowanie te pzepisy lub normy.
Should the specified regulations or standards be amended dunng the validity of this certificate, the producf is fo lte re-approved
prior to it being placed on board vesse/s to which the amendeci reguiations or sfandards apply.

3 Znak zgodnoŚci (koło sterowe) mofe być umieszczony na uznanym wyrobie i dek|aracja zgodnoŚci mofe byĆ wystawiona ty|ko
wtedy, gdy łącznie z badaniem typu WE zostanie pzeprowadzona ocena zgodnośc: według modułu D, E |ub F określonego w
aneksie B do wymienionej luqyfej dyrektywy pod naCzorem jednostki notyfikcwanej.
The Mark of Conformity (wheelmark) may only be affixed to the above type approved product and a Manufacturer's Deciaration of
Conformity issued when the production-control phase module D, E or F of Annex B of the Directive is fully complied with and
controlled by a written inspection agreement with a notified body.

WzÓr znaku zgodności
Mark of Conformity Fotmat

xxxx N r ide ntyfi kacyj ny jed nostki notyfikowa nej n adzo rującej prod u kcję
lD No. of a notified body undertaking surveillance module

yy ostatnie dwie cyfry roku, w ktÓrym urnieszczono znak
Last two digits of year mark affixed
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