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W N I O S E K 
o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu w zakresie wydania certyfikatu zgodności 
z wymaganiami: Załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 

rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją 

pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847) 
numer normy lub innego dokumentu normatywnego 

 

Nazwa i adres wnioskodawcy (klienta) 

      

 

Data wpływu wniosku* 

 

NIP:       

Regon:       

Osoba do 

kontaktów:       

tel. :       

      

e-mail:       

KRS:       

Zarejestrowany w:       

Nazwa i adres producenta wyrobu 
      

 

Nazwa wyrobu (typ, model, odmiana, przeznaczenie, itp.) 
      

 

Termin wprowadzenia wyrobu do obrotu (miesiąc, rok)       

Typ programu certyfikacji wg EN ISO/IEC 17067:2013

 

 N 1a  

Program certyfikacji (akronim programu) CZ CZJ  

(zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole pod akronimem programu) X   

Certyfikat zostanie wydany po podpisaniu umowy dotyczącej praw i obowiązków stron wynikających 
z udzielenia certyfikacji. 
Klient zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o certyfikację wyrobu 
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych i procedurach certyfikacyjnych oraz do dopełnienia 
warunków wymienionych na odwrocie formularza niniejszego wniosku.  
 

 

     , dn.       
Miejscowość, data 

………………………………….… 
Pieczęć i podpis wnioskodawcy (klienta) 

* - wypełnia ITS str. 1/2 

Nr ewid.*  

Data rej.*  

 

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 
tel. 22 43 85 373 lub 22 43 85 375, e-mail: certyfikacja@its.waw.pl 
nr konta: Bank Pekao SA  78 1240 6074 1111 0000 4996 2376 
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I.  KLIENT  ZOBOWIĄZUJE  SIĘ  DO: 
 

1. Pokrycia kosztów procesu certyfikacji wyrobu po otrzymaniu faktury. 

2. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) 

przeprowadzenia inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej 

produkcji lub dystrybucji, o ile przeprowadzenie inspekcji wymagane jest przez program 

certyfikacji. Klient wyraża zgodę na uczestnictwo w ww. inspekcji, w charakterze obserwatora, 

przedstawiciela Polskiego Centrum Akredytacji. 

 

II. ZAŁĄCZNIKI  DO  WNIOSKU 
 

1 
Jednoznaczna identyfikacja wyrobu (wykaz, typy, odmiany) wraz z ogólnym 
opisem wyrobu 

X 

2 
Dokumentacja techniczna (rysunki konstrukcyjne, katalogi, schematy 
obwodów, receptury, instrukcje obsługi itp.), opisy i objaśnienia 

— 

3 
Dokument (ksero) potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań na 
podstawie obowiązujących przepisów (deklaracja CE itp.) 

— 

4 Kwestionariusz oceny klienta (w 2 egz.) X 

5 
Sprawozdanie z badań wykonanych przez akredytowane lub upoważnione 
laboratorium badawcze (oryginał) 

X 

6 Kopia dowodu wpłaty zaliczki za certyfikację X 

7 Wzór etykiety, tabliczki znamionowej (nalepki, przywieszki) X 

8 Kopia poprzedniego certyfikatu (jeżeli był wydany)  

9 Kopia certyfikatu ISO 9001 (jeżeli firma posiada)  

10 Informacja o reklamacjach X 

 

11 
Informacja dot. próbek wyrobu dostarczonych do badań pod kątem ich 
reprezentatywności dla całej populacji wyrobów zgłoszonych do certyfikacji 

X 

12        

 
 

III.OBJAŚNIENIA 

 

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS. 

2. W rubryce „ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU” należy oznaczyć znakiem „X” załączone 

dokumenty. 

3. Każdy załącznik do wniosku powinien być opatrzony datą i podpisany przez uprawnioną 
osobę. 

4. Pracownia Certyfikacji Wyrobów ITS udziela informacji w zakresie kompletacji 

dokumentów, badań wyrobów, przepisów certyfikacyjnych i innych. 
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