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WNIOSKUJĘ o:
SYSTEM EUROPEJSKI
proces certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system 1)
proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 4.4.2011 z późn. zm.)

SYSTEM KRAJOWY
proces certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system 1)
proces certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.)

INNE:

Po wypełnieniu informacje chronione

1. WNIOSKUJĄCY

2. STATUS WNIOSKODAWCY

Nazwa, adres, telefon, e-mail:

(zaznacz właściwy kwadrat)

Producent
Upoważniony przedstawiciel
Importer
Dystrybutor

NIP:

3. WYRÓB/WYROBY (nazwa, odmiany)

4. DOKUMENT ODNIESIENIA:
(Krajowa specyfikacja techniczna i/lub warunki
oceny/Zharmonizowana specyfikacja techniczna)

5. DANE PRODUCENA (wypełnić, jeżeli wnioskodawcą nie jest Producent)
Nazwa i adres Firmy:

NIP:

telefon, e-mail:

6. ILOŚĆ ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH:
…………...
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7. IDENTYFIKACJA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH (podać wszystkie zgłaszane do certyfikacji)
Nazwa, adres, telefon, e-mail:

Średnioroczne zatrudnienie w obszarze produkcji i nadzoru certyfikowanego wyrobu (ilość osób):
…………...
Ilość węzłów / linii produkcyjnych w danym zakładzie produkcyjnym:
…………...

8. IDENTYFIKACJA PODZLECANYCH PROCESÓW/BADAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI WYROBU
Z WYMAGANIAMI (np. zlecane innym firmom etapy procesu produkcji i/lub badania wyrobów – typu i/lub bieżące zlecane do laboratoriów zewnętrznych)

9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ
Imię i nazwisko, telefon, e-mail:

10. DANE KONSULTANTA/FIRMY KONSULTINGOWEJ UCZESTNICZĄCEJ PRZY WDRAŻANIU
SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI W PAŃSTWA FIRMIE?
(jeżeli nie korzystaliście Państwo z usług w tym zakresie proszę wpisać: „nie dotyczy”)
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11. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU: (pierwsze cztery pozycje są obligatoryjne)

⊠ Dokumentacja systemu zakładowej kontroli produkcji
⊠ Dokumentacja techniczna umożliwiająca identyfikację wyrobu (typ, zamierzone zastosowanie i deklarowane
właściwości użytkowe wyrobu)

⊠ Kopia raportu/raportów z badań i oceny właściwości użytkowych wyrobu/wyrobów
⊠ Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez wnioskującego (wypis z
rejestru sądowego)

Upoważnienie do reprezentowania Producenta (jeżeli wnioskodawcą nie jest Producent)
Kopia Krajowej Oceny Technicznej/Aprobaty Technicznej
Umowa z laboratorium (dla systemu 1)
Inne:

12. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Zapoznałem się i akceptuję zasady funkcjonowania systemu certyfikacji określone przez CWB
i zamieszczone na stronie internetowej CWB (programy certyfikacji) oraz zobowiązuję się dostarczyć
wszelkie informacje niezbędne do oceny wyrobów/zakładowej kontroli produkcji, które maja być
certyfikowane.

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

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

data

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do CWB sp. z o.o., w 1 egz.
Wypełniony wniosek będzie stanowił integralny załącznik informacyjny UMOWY O CERTYFIKACJĘ I NADZÓR.
Informacje zawarte we wniosku stanowią podstawę kalkulacji kosztów certyfikacji zgodnie z „Cennikiem opłat
CWB”.
Program oraz zasady certyfikacji i nadzoru dostępne są na stronie internetowej www.jccwb.pl.
Wszelkie zobowiązania stron powstają po podpisaniu UMOWY O CERTYFIKACJĘ I NADZÓR.

