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Europejskie Centrum 
Jakości i Promocji Sp. z o.o. 

Departament Certyfikacji Wyrobów 

ul. Potrzebna 3 lok. 5 
02-448 Warszawa 

W N I O S E K 
☐ O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI WYROBU 

☐ O ROZSZERZENIE ZAKRESU CERTYFIKATU  
 NR xx/xx/xxxx/xx/xx 

 

Nr wydania: Data wydania: Zgodność z wymaganiami normy  
PN-EN ISO/IEC 17065:2013 

Nr dokumentu: 

11 02.2019 DCW-PR.01/F.001 

A. Wypełnia Pracownik Departamentu Certyfikacji Wyrobów 
 Data  
wpływu: 

 
_ _._ _._ _ _ _ 

Nr  
rejestracji: 

 
_ _/_ _/_ _ _ _/_ _ 

 Nr  
certyfikatu: 

 

_ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ 

1. Dane Wnioskodawcy: 
Nazwa 
Wnioskodawcy: 

 Pieczęć firmowa Wnioskodawcy: 
 

Adres  
siedziby: 

 

Status Wnioskodawcy:  

Adres  
produkcji: 

 

Adres  
inspekcji: 

 
 

NIP:  REGON:  KRS:  

TELEFON:  TELEFON KOM.:  

Osoba do kontaktu:  E-mail:  

2. Dane do umieszczenia na certyfikacie: 
Nazwa wyrobu zgłoszonego do certyfikacji: Symbol 

wyrobu: 
Program 
certyfikacji: 

Norma odniesienia: 
Wypełnić wg załącznika nr 1 do Wniosku 

    
 
 
 
 

Wybrany język certyfikatu - jeśli inny niż język polski język język język 

Identyfikacja podwykonawstwa Klienta: 

☐ Klient nie korzysta z podwykonawcy 

☐ Klient korzysta z podwykonawcy - prosimy o podanie zakresu podzlecanej działalności:  
 

Informacje wnioskodawcy dotyczące dodatkowych działań odnośnie procesu certyfikacji wyrobu: 
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3. Załączniki:  
☐ Dokumentacja wyrobu (rysunki konstrukcyjne z podaniem najważniejszych wymiarów, zdjęcia, opis) 

☐ Instrukcje 

☐ Atesty / dokumenty potwierdzające dobrą jakość materiałów 

☐ Sprawozdanie (Raport) z badań / obliczenia 

☐ Dokumenty rejestracyjne Firmy (NIP, REGON, KRS /EDG) 

☐ Certyfikat systemu zarządzania wdrożonego przez wnioskodawcę (np. ISO 9001, ZKP) - jeśli posiada 

☐ inne: 

4. Oświadczenia:  
4.1. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
4.2  Oświadczam, że zapoznałem się z wybranym do procesu Programem Certyfikacji 
4.3. Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami Regulaminu Certyfikacji Wyrobów oraz Tabelą Opłat, 
które stanowią załączniki do wniosku i akceptuję ich warunki. 
4.4. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Wnioskodawcy. 
4.5. Akceptuję warunek, iż w przypadku rezygnacji z procesu certyfikacji Europejskie Centrum Jakości i 
Promocji Sp. z o.o. nie zwraca dokonanych wpłat. 
4.6. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji w wysokości: 
                                 zł (słownie:                                 ) netto. 
Do ww. opłat zostanie doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. 
4.7 Termin płatności kwoty podanej w punkcie 4.5 - 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
4.8   Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zawartych we Wniosku, danych osobowych oraz firmowych dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) 

Pieczęć i podpis 
składającego 

Wniosek: 

 Data wypełnienia Wniosku 
 

B. Wypełnia Departament Certyfikacji Wyrobów: 
Data i podpis osoby przyjmującej Wniosek: 

Przydzielenie specjalisty do oceny wniosku i dokumentacji  
Wypełnia Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów 
Imię i Nazwisko Specjalisty DCW który będzie dokonywać oceny 

C. Wstępny przegląd wniosku: 
 Informacja o kliencie i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu 

certyfikacji 
 Zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany 
 Wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy DCW a klientem 

zostały rozwiązane (w tym uzgodnienia dot. norm) 
 Środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne 
 DCW posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności 

certyfikacyjnej 

TAK ☐ / NIE ☐ 
 

TAK ☐ / NIE ☐ 

TAK ☐ / NIE ☐ 
 

TAK ☐ / NIE ☐ 

TAK ☐ / NIE ☐ 

Data i podpis osoby przeglądającej 
Wniosek wraz z dokumentacją: 
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