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Podpis osoby upoważnionej 

 

 

Deklaracja Zgodności 

1 .  Przedmiot deklaracji /wyrób: Słupek do ładowania urządzeń elektronicznych- słupek 22-08-02 . 

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:  

PUCZYŃSKI-MAŁA ARCHITEKTURA MARIUSZ PUCZYŃSKI  

ul. Robotnicza 31, 

05-800, poczta Pruszków 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 

PUCZYŃSKI - mała architektura deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: 

 

Lp. Nazwa Ilość Jm Kod 

1 
SŁUPEK:  słupek 22-08-02 (Stacja ładowania na zewnątrz 230V + USB 

(opcja: ładowarka indukcyjna Qi)) 
3 szt. 22-08-02 

Nabywca: xxxx  

Zakupione na podstawie FV na xxxxx 

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami:  
Norma dla drewna egzotycznego:  
Norma dla stali kwasoodpornej:  
Norma dla stali ocynkowanej ogniowo:  
Norma wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych 
Klasyfikacja ogniowa  
 

DIN/EN 350-2. 5,5. 6,1. Klasa 1-2  
EN 10088 – 4:2009 
PN-EN ISO 14713:2000 
PN-EN 1090-1+A1:2012  
PN-EN 13501-1+A1:2010 
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3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego: 

Dyrektywa LVD 2014135/UE. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego.  

Dyrektywa RoHS 2011/65/EC 

5. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji 

technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność  

PN-IEC 60884-1:2006 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 1: 
Wymagania ogólne PN-EN 60950-1:2007 (EN 60950-1:2006) 

Urządzenia techniki informatycznej — Bezpieczeństwo — Część 1: Wymagania 
podstawowe PN-EN 62311 :2010 (EN 62311:2008) 

Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w 
polach elektromagnetycznych (O Hz-300 GHz) 

PN-EN 62368-1:2015-03 (EN 62368-1:2014) 

Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej — Część 1: Wymagania 
bezpieczeństwa PN-EN 50581 :2013-03 (EN-50581 :2012) 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem 
ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. 

 

 

 

 

Miejscowość/data: Pruszków/ 2022-02-10 

 

Analiza wymagań dyrektywy EMC dla wyrobu: Słupek do ładowania urządzeń elektronicznych- słupek 22-08-02. 

Dyrektywa EMC 2014/30/UE 

Podpisano w imieniu producenta 
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej. 

(Poniższa analiza dotyczy aparatury. Do komponentu oraz instalacji ruchomej stosuje się przepisy ustawy 

dotyczące aparatury. Nie uwzględniono instalacji stacjonarnej) 

Należy zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi: 

I) niewywoływania w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających 

odporność na te zaburzenia innego urządzenia występującego w tym środowisku 

2) posiadania wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne 

Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń, które: 

1) nie są zdolne do wywoływania w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o 

wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym 

środowisku oraz 

2) są odporne na zaburzenia elektromagnetyczne występujące zwykle podczas ich używania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Normy zharmonizowane i inne: 

PN-EN 50083-2:2012 (EN 50083-2:2012) 

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych — 
Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń 

Powyższe normy ze względu na charakter produkcji wyrobu (100% z dostaw podzespołów elektrycznych) nie 
maja zastosowania. 

Normy z deklaracji dostawców 

 

W wyniku powyższego uznano, że dyrektywa EMC nie ma zastosowania do produktu: Słupek do ładowania 

urządzeń elektronicznych- słupek 22-08-02. 

Data/ podpis: 2022-02-10  
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UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Lp. Nazwa elementu Zalecane użytkowanie i konserwacja 

1 
Elementy stalowe – stal 

kwasoodporna szlifowana 

Czyścić produktami ogólnodostępnymi  

przeznaczonymi do stali nierdzewnej przynajmniej raz w miesiącu. Oprócz walorów estetycznych 

zapobiegnie to pojawianiu się nalotów.  

Polecamy: RADIKALIN oraz NIRO SHINE 

Nasz serwis zaleca: 

 Najpierw użyć RADIKALIN (zielony), który czyści powierzchnie wykonane ze stali 

kwasoodpornej. Najlepiej użyć gąbki lub mikro fibry (szmata bawełniana zostawia smugi). 

  Następnie NIRO SHINE (niebieski), który nadaje stali błysk i ładny wygląd, najlepiej użyć 

papierowy ręcznik. 

Przykładowy dystrybutor: METALZBYT - HURT Sp. z o.o. 

Tel.:33 498 95 02  www.metalzyt.sklep.pl 

2 
Elementy drewniane – drewno 

egzotyczne - lakierowane 
Czyścić produktami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do powierzchni drewnianych lakierowanych. 

3 Wyposażenie elektryczne 

Unikać kontaktu z wodą i chemikaliami, unikać powstawania przepięć, nie manipulować przy 

urządzeniach i korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie modyfikować elementów. 

 

Zaleca się czyszczenie wilgotną, delikatną szmatką. Po czyszczeniu należy elementy dokładnie osuszyć i 

dopiero po dokładnym osuszeniu oddać do ponownej eksploatacji. 

Wykaz stosowanych przez producenta urządzeń elektrycznych dostępny u producenta 

info@puczynski.pl 

W przypadku niestosowania się do wskazówek użytkowania i konserwacji, gwarancja na elementy małej 

architektury może zostać utracona. 

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania i konserwacji można uzyskać w naszej firmie od: 

Osoba prowadząca temat: 
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KARTA GWARANCYJNA 

Lp. Nazwa Ilość Jm Kod 

1 
SŁUPEK:  słupek 22-08-02 (Stacja ładowania na zewnątrz 230V + USB 

(opcja: ładowarka indukcyjna Qi)) 
3 szt. 22-08-02 

Nabywca: xxxx  

Zakupione na podstawie FV na xxxxx 

 

 Pieczęć i podpis 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na w/w elementy małej architektury. 
2. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne mebli z 

wyposażeniem elektrycznym i 12 miesięcznej gwarancji na wyposażenie elektryczne 
tj. gniazdka USB, gniazdka elektryczne, ładowarki indukcyjne. Gwarancją nie są 
objęte uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania.  

3. Warunkiem utrzymania gwarancji jest regularna pielęgnacja dostarczonych 
elementów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie UŻYTKOWANIE I 
KONSERWACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

4. Gwarancją nie są objęte drobne pęknięcia drewna powstałe w wyniku naturalnego 
starzenia się materiału.  

5. Początkiem biegu terminu gwarancji jest data sprzedaży wyrobów określona w 
dokumencie sprzedaży. Warunkiem powstania po stronie gwaranta obowiązków 
gwarancyjnych jest przedstawienie przez nabywcę dowodu zakupu. 

6. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 
dni od dnia ujawnienia się wady perforacji powłoki antykorozyjnej pisemnego 
zawiadomienia o tym gwaranta. Zawiadomienie to winno zawierać Nr faktury lub 
umowy, nazwę podmiotu montującego oraz opis stwierdzonej wady. Stwierdzenie 
nieprawidłowego montażu może spowodować odmowę wykonania obowiązków 
gwarancyjnych przez gwaranta. 

mailto:info@puczynski.pl
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7. Gwarant po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust.2 dokona według 
swego wyboru usunięcia wady. 

8. Odpowiedzialność gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmuje wad 
powstałych skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz: 

• Wszelkich przeróbek, zmian konstrukcyjnych itp. nieprzeprowadzonych przez 
gwaranta lub przez osobę przez niego upoważnioną 

• Innych uszkodzeń powstałych przyczyn leżących po stronie nabywcy, w tym 
powstałych z jego winy 

• Uszkodzeń powstałych wyniku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych takich jak 
np.: powódź, pożar, porywisty wiatr. 

• Uszkodzeń powstałych wskutek zaniechania systematycznej konserwacji – 
zalecane olejowanie drewna co 6 – 12 miesięcy. Nie rzadziej niż raz do roku.  

9. Gwarant zobowiązuje się usunąć usterki w możliwie krótkim terminie, przy czym 
termin ten będzie nie dłuższy niż 21 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych lub szczegółowej analizy przyczyn 
powstałych wad, termin powyższy biegnie od dnia zakończenia badań lub analizy. 

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie obowiązków 
gwarancyjnych, jeżeli opóźnienie powstało wskutek okoliczności od niego 
niezależnych. 

11. Nabywca jest zobowiązany do współdziałania z gwarantem przy ustaleniu przyczyn 
powstania wad, w szczególności zobowiązany jest umożliwić dokonanie przez 
gwaranta lub wyznaczoną przez niego osobę oględzin i badania nabytego w/w 
towaru. Uchybienie powyższemu obowiązkowi powoduje odpowiednie 
przesunięcie terminu załatwienia reklamacji. 

12. W przypadku stwierdzenia niestosowania się do zasad konserwacji, gwarancja na elementy małej 
architektury może zostać utracona. 
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