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Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach
wykonywanych przez laboratorium akredytowane

Warszawa, 2003.10.30
MINISTE
R
GOSPODARKI, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DECYZJA Nr 9/1 O
UDZIELENIU AUTORYZACJI
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami)

udzielam autoryzacji
Instytutowi Obróbki Skrawaniem (IOS)
ul. Wrocławska 37a 30011 Kraków

w celu jego notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostki
wyznaczonej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U nr 49,
poz. 414) przenoszącym postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej nr 73/23 dotyczącej harmonizacji
przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego zaprojektowanego do
użytkowania w określonych zakresach napięcia. Zakres autoryzacji podany jest w załączniku. Jednostka
obowiązana jest do ustawicznego spełniania kryteriów i warunków określonych w art. 19 ust. 2 i ust. 3 ww.
ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, zgodnie z art. 20 ww. ustawy jej zakres
może być ograniczony lub autoryzacja cofnięta. Powyższe będzie skutkować odpowiednio ograniczeniem
zakresu notyfikacji lub jej cofnięciem.
Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Jednakże
strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strona może
wnieść skargę na decyzję bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie (art. 33 ust. 1 - 2 w związku z art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zmianami).

