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CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  
02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8   |   40-157 Katowice, ul. Korfantego 193A 

 

  

 

 

W N I O S E K 

☐  o przeprowadzenie procesu certyfikacji 

☐  o dokonanie zmian w certyfikacie nr ……………………………. związanych z: ………………………………………………………. 

w zakresie: 

certyfikacji regulowanej prawnie 
(przepisy UE) 

certyfikacji regulowanej prawnie 
(przepisy krajowe) 

☐  CPR - certyfikacja zgodności zkp 

☐  CPR - certyfikacja stałości właściwości użytkowych 

☐  dyrektywa hałasowa - weryfikacja jednostkowa 

☐  dyrektywa maszynowa – badanie typu 

☐  UWB - certyfikacja zgodności zkp 

☐  UWB - certyfikacja stałości właściwości użytkowych 

 

certyfikacji dobrowolnej 

☐  Certyfikacja zgodności wyrobów 

☐  Certyfikacja na znak „B” 

☐  Certyfikacja zgodności – znak KEYMARK 

☐  Certyfikacja zgodności wyrobów do izolacji cieplnej 

 

Nazwa i adres Wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

Telefon: 

 

NIP: 

 

Fax: 

 

REGON: 

 

e-mail: 

 

KRS: 

 

Wnioskodawca jest: 

☐  Producentem ☐ Upoważnionym przedstawicielem ☐  Importerem ☐  Dystrybutorem 

Nazwa i adres Producenta: 
(jeżeli inne niż Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Telefon: 

 

NIP: 

 

Fax: 

 

REGON: 

 

e-mail: 

 

KRS: 

 

Przedstawiciel Wnioskodawcy upoważniony do kontaktu z Centrum: 
(Imię i Nazwisko, telefon, e-mail) 

 

 

Data wpłynięcia  

Nr ewidencyjny  

Data rejestracji  

Program certyfikacji  

Podpis  
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Wnioskowany zakres certyfikacji 

Identyfikacja wyrobu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określenie specyfikacji technicznej (norma, ocena 

techniczna/aprobata techniczna, dyrektywa UE, inny dokument) 

 

Nazwa i adres zakładu produkcyjnego, liczba zmian produkcyjnych oraz wielkość zatrudnienia: 
(informacje należy podać dla każdego zakładu produkcyjnego zgłoszonego do certyfikacji) 
 
 
 
 

 

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany w certyfikacie proszę podać dotychczasowy obszar objęty 

certyfikatem oraz zakres zmian: 

 

 

 

 

Składając niniejszy wniosek zobowiązujemy się do: 
 spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o certyfikację zawartych w obowiązujących przepisach 

prawa, właściwych procedurach, specyfikacjach technicznych, kryteriach, itp. 
 umożliwienia swobodnego dostępu auditorom do obszaru objętego zakresem wniosku, jeżeli ocenę taka przewiduje 

program certyfikacji, 
 wniesienia ustalonej przedpłaty oraz opłaty końcowej za przeprowadzenie certyfikacji. 
Przyjmujemy do wiadomości, że certyfikat zostanie wydany po:  
 uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego, 
 podpisaniu z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego umowy o 

stosowaniu certyfikatu, 
 opłaceniu wszystkich kosztów postępowania certyfikacyjnego. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Centrum Jakości i Certyfikacji danych zawartych we wniosku w celach 
związanych z procesem certyfikacji i nadzoru. 
Oświadczamy, że wniosku w podanym wyżej zakresie nie składaliśmy w innej jednostce notyfikowanej. 

 

  

................. 

 

............................................................................ 
            miejscowość, data                                                       podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

Nazwa firmy /Imię i nazwisko konsultanta: (jeśli przy opracowywaniu dokumentacji, projektowaniu wyrobu lub wdrażaniu systemu 

zakładowej kontroli produkcji korzystano z usług konsultanta) 
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Wykaz dokumentów załączonych do wniosku 

Załączniki do wniosku 

1 2 

1. Kseropia wpisu do rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
Wnioskodawcy. 

☐ 

2. Dokumentacja techniczna w zakresie stosownym do programu certyfikacji i uzgodnionym z 
Centrum Jakości i Certyfikacji. 

☐ 

3. Kopia certyfikatu systemu zarządzania (w przypadku gdy Wnioskodawca posiada taki system). ☐ 

4. Sprawozdanie z badań, wyrobów zgłaszanych do certyfikacji. ☐ 

5. Deklarowane właściwości użytkowe i zakres stosowania. ☐ 

6. Inne dokumenty (proszę wymienić) 

 

 

 

☐ 

 

OBJAŚNIENIA 
1. Wniosek należy złożyć (osobiście, elektronicznie lub pocztą) wraz z załącznikami do Centrum Jakości i Certyfikacji, 

w lokalizacji, w której prowadzona jest certyfikacja w zakresie objętym wnioskiem (W przypadku złożenia wniosku 
w innej lokalizacji, wniosek zostanie przekazany komunikacją wewnętrzną Centrum), 

2. W drugiej kolumnie tabeli „Załączniki do wniosku” należy odznaczyć literą x załączone dokumenty, 
3. Centrum Jakosci i Certyfikacji udziela informacji w zakresie kompletacji dokumentów, przepisów prawnych, badań 

wyrobów i innych zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów, 
4. W przypadku braku miejsca na informacje proszę dołączyć załącznik. 
 

 

 

 

Wypełnia Centrum Jakości i Certyfikacji 

Przegląd wniosku tak nie 

Wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją zawiera informacje wystarczające dla 

przeprowadzenia procesu certyfikacji 
☐ ☐ 

Brak jest zagrożeń dla bezstronności w prowadzonym procesie certyfikacji, w tym również z 

uwagi na korzystanie przez Wnioskodawcę z usług konsultanta 
☐ ☐ 

Centrum Jakości i Certyfikacji posiada kompetencje i możliwości do przeprowadzenia 

wnioskowanego procesu certyfikacji 
☐ ☐ 

Uwagi: 

 

 

 


