
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73, Tel.: +48 12 26 18 324,
E-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl  NIP: 675-000-00-88, REGON: 387116932

Wniosek o certyfikację
na znak B

zgodnie z:

(dokument odniesienia)

Wypełnia Łukasiewicz-KIT:

Nr rejestracji: TC/..…..../.........

Data rejestracji: 

Data przyjęcia wniosku do 

realizacji:..............................

Planowany termin realizacji:

...........................................wg Programu Certyfikacji PC/08 

 po raz pierwszy  przedłużenie  rozszerzenie  wznowienie certyfikatu nr:

NAZWA WYROBU 

NAZWA HANDLOWA

TYP, symbol, odmiany, typowielkości

PRODUCENT / IMPORTER* (nazwa, adres, telefon, e-mail)

WNIOSKODAWCA (nazwa, adres, telefon, e-mail)

PRZEDSTAWICIEL / PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY*) 
upoważniony do kontaktu (nazwisko, telefon, e-mail) 

NIP Wnioskodawcy

REGON Wnioskodawcy

KRS Wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić
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Załączniki do wniosku 

1. Dokumenty identyfikujące wyrób (katalog, wykaz) wraz z opisem wyrobu (dane techniczne, 
typoszereg, itp.). 

2. Wskazanie przez wnioskodawcę dokumenty normatywne (wymagania bezpieczeństwa i wymagania 
techniczne) stosowane przy produkcji oraz do zapewnienia jakości wyrobu (wraz z opisem 
stosowanego systemu zapewnienia jakości). 

3. Instrukcja obsługi (użytkowania) w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku importu) 
i ocena ryzyka. Jeżeli po analizie dostarczonej dokumentacji zajdzie taka potrzeba (o czym 
powiadomi wnioskodawcę BCiN) – rysunki konstrukcyjne. Karta gwarancyjna dla klienta.

4. Opinia właściwej jednostki, jeżeli wyrób podlega ocenie tej instytucji na podstawie innych przepisów. 

5. Protokół z pobrania próbek do badań. 

6. Wypełniony kwestionariusz wstępnej oceny producenta (tylko przy zgłoszeniu po raz pierwszy).  

7. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez kompetentne laboratorium badawcze lub 
poświadczenie przyjęcia wyrobu do badań przez kompetentne laboratorium badawcze. 

8. Dokument podpisany przez Producenta, określający Upoważnionego Przedstawiciela. 

9. Inne dokumenty wg uzgodnień z jednostką certyfikującą.

Załączone do wniosku dokumenty należy zaznaczyć. 

Certyfikat wystawić dodatkowo w języku: angielskim niemieckim

Wnioskodawca zobowiązuje się do:
● spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o certyfikację wyrobów zawartych w obowiązujących

przepisach prawnych i Zasadach certyfikacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, 
● pokrycia kosztów postępowania certyfikacyjnego niezależnie od wyników certyfikacji, na podstawie zaakceptowanej

oferty lub podpisanej umowy finansowej.  
Wnioskodawca oświadcza, że:

● zapoznał  się  z  obowiązkiem informacyjnym  wynikający  z  zapisów art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016, będącym załącznikiem do Wniosku,

● zapoznał  się  z  obowiązującymi  w  Łukasiewicz  –  Krakowskim  Instytucie  Technologicznym  Zasadami  certyfikacji,
Programem certyfikacji oraz cennikiem opłat opublikowanymi na stronie: www.  kit  .  lukasiewicz.gov  .pl   

● Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny nie był i nie jest w żaden sposób zaangażowany  
w proces powstawania zgłoszonych urządzeń oraz, że nie istnieje żadne powiązanie  Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Krakowskiego Instytutu Technologicznego z Wnioskodawcą wynikające: z prawa własności, podległości, zarządzania,
personelu, współdzielonych zasobów, finansów, umów, działalności marketingowej, prowizji od sprzedaży ani innych
środków motywacyjnych.

………………………………………………………… 
Pieczęć Wnioskującego

………………………………………………………………………… 
Upoważniony przedstawiciel Wnioskującego

Miejscowość, data                              ……………………………………………………………………………………………    
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