
 

Zakłady Badań i Atestacji “ZETOM” 

im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o. 
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f/07-10/00/01 (wyd. 05.2015 r.)  

   

 (wypełnia „ZETOM”) 

Data 

przeglądu…………….. 

Podpis………………… 

 bez uwag 

 uwagi w piśmie  

      do klienta 
WNIOSEK Nr.......................... 

Data rejestracji ICS / Nr Decyzji KE 

  

 

*) o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu budowlanego: 

 w ramach certyfikacji obowiązkowej: 

-  w celu wydania Krajowego Certyfikatu Zgodności wg systemu oceny zgodności: 1    1+   

      i umieszczania na wyrobie znaku budowlanego B 

-  w celu wydania Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu wg systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych 1    1+   

i umieszczania na wyrobie oznakowania CE 

 

 ZGŁOSZENIE:  N - pierwszy raz,  R - rozszerzenie certyfikatu nr ............, P - przedłużenie certyfikatu nr ............ 

 Nazwa wnioskującego  

                                                                        producent /  upoważniony przedstawiciel / importer *) adres, telefon, fax, e-mail, Regon, NIP 

  

 Producent  

 nazwa, adres, telefon 

  

 Miejsce produkcji:  

 nazwa, adres 

 
Kompetentny przedstawiciel wnioskującego  

 

                                                                                   imię i  nazwisko, telefon, fax, e-mail   

 Konto bankowe wnioskującego:  

 Upoważniony przedstawiciel 

producenta **) 

 

                                                                                                                                                       nazwa, adres, telefon, fax, e-mail 

 Wyroby zgłaszane do certyfikacji  

                                                                      nazwa, symbol, typ, inne oznaczenia i przeznaczenie 

  

  

 Liczba odmian:   

 Dokument odniesienia: ***)  

                                                                                                                             numer, tytuł, data wydania 

 

Składający wniosek zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań związanych z ubieganiem się o certyfikację wyrobów zawartych  

w obowiązujących przepisach prawnych, dokumencie odniesienia oraz trybem certyfikacji wyrobów budowlanych w Zakładzie Certyfikacji 

„ZETOM” Katowice i zapłaty w terminie za przeprowadzoną certyfikację oraz dalszych warunków przyjęcia i realizacji wniosku 

określonych na odwrocie. Jednocześnie deklaruje, że do dnia złożenia wniosku w jednostce „ZETOM” Katowice nie rozpoczął procesu 

certyfikacji w innej jednostce. 

 

 

 
 miejscowość, data     Główny Księgowy          Prezes / Dyrektor 
*)  odpowiednio zakreślić 

**) dot. w przypadku, gdy producent posiada siedzibę poza terytorium RP / UE 

***) Polska Norma, aprobata techniczna, norma zharmonizowana, europejska ocena techniczna 
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I. Informacje o systemie jakości w zakładzie produkującym wyrób 

Czy producent posiada certyfikowany system zarządzania? 

Tak               wg ISO 9001  ISO 14001  PN-N 18001  

Nie        

Zakres działalności objęty systemem zarządzania jakością wg ISO 9001 

 

 

Czy producent wdraża system zarządzania jakością wg ISO 9001? 

Tak   Nie   

Stopień wdrożenia systemu i zakres działalności objęty wdrażanym systemem 

 

 

II. Załączniki do wniosku 

  X 

1. Jednoznaczna identyfikacja wyrobu (wykaz, katalog) wraz z ogólnym opisem wyrobu.  

2. Specyfikacja techniczna lub inny dokument normatywny przyjęty do stosowania przez producenta  

lub upoważnionego przedstawiciela. 

 

3. Dokumentacja techniczna (np. rysunki konstrukcyjne, schematy).  

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

5. Wypełniony kwestionariusz oceny zakładu produkcyjnego / zakładu importującego.  

6. Wykaz dokumentacji związanej z systemem zakładowej kontroli produkcji.  

7. Dokumentacja systemu ZKP (Księga, Procedury, Instrukcje).  

8. Sprawozdanie / raport z badań pełnych wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze.  

9. Kopia certyfikatu na system zarządzania jakością (w przypadku jego posiadania).  

10. Upoważnienie do reprezentowania Producenta.  

11. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.  

II. Warunki przyjęcia i realizacji wniosku 

1. Wypełniony wniosek należy złożyć lub przesłać do „ZETOM” w 1 egz. wraz z załącznikami. 

2. Informacji w zakresie kompletacji dokumentów, przepisów prawnych i innych udzielają kompetentni pracownicy 

Zakładu Certyfikacji „ZETOM” Katowice. 

3. W rubryce „Załączniki do wniosku” kolumna „X” należy oznaczyć literą „X” załączone dokumenty. 

4. Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Katowice nr 82 1090 2008 0000 0005 3000 0022. 

5. Zapłatę za certyfikację uiszcza Wnioskodawca niezależnie od jej wyniku w formie przedpłaty i rozliczenia 

końcowego. 

6. Wydanie przyznanego Certyfikatu następuje po dokonaniu w całości zapłaty za certyfikację i podpisaniu umowy  

w tym zakresie. 

7. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga właściwy Sąd w Katowicach. 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Obowiązkowa certyfikacja wyrobu budowlanego prowadzona jest:  

- wg systemu oceny zgodności 1, 1
+
 określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 

2004 r. (Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. z późn. zm.) – oznaczanie wyrobu znakiem budowlanym B 

Akronimy programów certyfikacji: PCWHB / PCWCB 

- wg systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 1, 1
+
 określonego w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. UE L 88 z 4.04.2011 r. str. 

5 z późn. zm.) – oznaczanie wyrobu oznakowaniem CE 

Akronim programu: CPR – PCSWUWHB 
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