
Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/5151 

 
Część I 
 
1.    Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub rodzaju towarów   
 [Uwaga: proszę podać numer identyfikacyjny towarów lub inne oznaczenie referencyjne, które pozwala 

jednoznacznie zidentyfikować towary lub rodzaj towarów] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

2.    Nazwa i adres podmiotu gospodarczego   
[Uwaga: proszę wstawić nazwę i adres podpisującego część I oświadczenia o wzajemnym uznawaniu: producenta 
oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera lub dystrybutora] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

3.    Opis towarów lub rodzaju towarów będących przedmiotem oświadczenia o wzajemnym 
uznawaniu 

 [Uwaga: opis powinien być wystarczający, aby umożliwić identyfikację towarów do celów śledzenia. W stosownych 
przypadkach można dołączyć zdjęcie.] 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

4.    Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z prawem wprowadzenia do obrotu 
towarów lub towarów tego rodzaju: ... 

4.1.    Towary lub rodzaj towarów opisane powyżej, w tym ich cechy, spełniają następujące przepisy 
mające zastosowanie w    

 [Uwaga: proszę wskazać państwo członkowskie, w którym towary lub towary tego rodzaju są zgodnie z prawem 
wprowadzone do obrotu]  [Uwaga: proszę wstawić tytuł i odniesienie do oficjalnej publikacji, w każdym przypadku, 
odpowiednich przepisów mających zastosowanie w tym państwie członkowskim oraz odniesienie do decyzji o 
zezwoleniu, jeżeli towary były przedmiotem procedury uprzedniego zezwolenia], 

 lub 
towary lub rodzaj towarów opisane powyżej nie podlegają jakimkolwiek odpowiednim 
przepisom w   
[Uwaga: proszę wskazać państwo członkowskie, w którym towary lub towary tego rodzaju są zgodnie z prawem 
wprowadzone do obrotu]. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

4.2.    Odniesienie do procedury oceny zgodności mającej zastosowanie do towarów lub towarów 
tego rodzaju, lub odniesienie do sprawozdań z wszelkich badań przeprowadzonych przez 
jednostkę oceniającą zgodność, w tym nazwa i adres tej jednostki (jeżeli taka procedura 
została przeprowadzona lub takie badania zostały wykonane)  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

5.    Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do przeprowadzenia oceny, czy towary 
lub towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie 
członkowskim wskazanym w pkt 4.1  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

6.    Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzana na wyłączną 
odpowiedzialność podmiotu gospodarczego określonego w pkt 2. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Podpisano i podpisano w imieniu: 
(miejsce i data): 
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): 

                                                           
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
764/2008 (Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 1). 

Ref. Ares(2020)2232899 - 25/04/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=OJ:L:2019:091:TOC


Część II 
 
7.   Oświadczenie i informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego 

rodzaju 
7.1.    Towary lub towary tego rodzaju opisane w części I są udostępniane użytkownikom końcowym 

na rynku w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
7.2.    Informacje o tym, że towary lub towary tego rodzaju udostępnia się użytkownikom końcowym 

w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1, w tym szczegółowe informacje na temat daty 
pierwszego udostępnienia towarów użytkownikom końcowym na rynku w tym państwie 
członkowskim  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
8.    Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do oceny, czy towary lub towary tego 

rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym 
w pkt 4.1 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
9.    Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzana na wyłączną 

odpowiedzialność    
 [Uwaga: proszę wstawić nazwę i adres podpisującego część II oświadczenia o wzajemnym uznawaniu: producenta 

oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera lub dystrybutora]. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Podpisano i podpisano w imieniu: 
(miejsce i data): 
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis): 


