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Druk nr / Form no. PC-01-01/02, obowiązuje od / valid from 18.06.2019
U WA G I
/ NOTES:

Pola oznaczone szarym tłem wypełnia ŁUKASIEWICZ-IZTW / fields marked with gray colour are to be filled in by ŁUKASIEWICZ-IAMT
Pola z pogrubioną ramką NIE MOGĄ pozostać niewypełnione / fields marked with bold frame MUST NOT be left unfilled

WNIOSEK

Nr / rok

Data rejestracji

No. / year

Registration date

Zastosowany program certyfikacji 1)
Certification program applied
PRC 01 3 produkcja seryjna / mass production

APPLICATION FORM

PRC 03 3 produkcja seryjna (2000/14/WE)
/ mass production (2000/14/EC)

Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności
oraz procesu certyfikacji WG WYMAGAŃ NORMY:

1)

PRC 02 1b produkcja jednostkowa
/ piece production

...

Data i podpis osoby dokonującej
przeglądu wniosku / Date and signature
of a person performing the form review

...

zharmonizowanej z dyrektywą 1):

Application for assessment of conformity and certification process
ACCORDING TO REQUIREMENTS OF STANDARD:

harmonized with the directive 1):

dyrektywy maszynowej (MAD) 2006/42/WE - Rozp. MG z 21.10.2008 - Dz. U. Nr 199, poz. 1228 / Machinery Directive 2006/42/EC - The Journal of Laws of the
Republic of Poland dated 21.10.2008, no. 199, pos. 1228

dyrektywy dot. emisji hałasu do środowiska 2000/14/WE (wraz ze zmianą 2005/88/WE) - Rozp. MG z 21.12.2005 - Dz. U. Nr 263, poz. 2202 (wraz
z Rozp. MG z 15.02.2006 - Dz. U. Nr 32, poz. 223) / Noise Emission Directive 2000/14/EC (including amendment 2005/88/EC) - The Journal of Laws of the Republic of Poland dated
21.12.2005, no. 263, pos. 2202 (together with The Journal of Laws of the Republic of Poland dated 15.02.2006, no. 32, pos. 223)

dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/WE / EMC Directive 2014/30/WE
Zgłoszenie / Application: 1)

pierwszy raz / for the first time

NAZWA WYROBU (zgodna ze standardem ICS)
PRODUCT NAME (compliant with the ICS)

NAZWA HANDLOWA
PRODUCT TRADE NAME

TYP, symbol, odmiany, typowielkości
Product TYPE, symbol, variations, series of types

Symbol ICS

kontynuacja / continuation
certyfikatu nr: / of certificate No.:

rozszerzenie / extension

odnowienie / renewal

...

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

ICS symbol

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

...

THE APPLICANT (certificate holder),
name, address, phone number, e-mail

PRODUCENT / IMPORTER (skreślić zbędne),
nazwa, adres, telefon, e-mail
PRODUCER / IMPORTER (cross out unnecessary),
name, address, phone number, e-mail
PRZEDSTAWICIEL / PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY (skreślić
zbędne), upoważniony do kontaktu (nazwisko, telefon, e-mail) 2)
REPRESENTATIVE / PROXY (cross out the unnecessary),
of Applicant, authorized to contact (name, phone, e-mail) 2)

...

...

NIP Wnioskodawcy

REGON Wnioskodawcy

Tax Identification Number of the Applicant

National Business Registry Number of the Applicant

Wnioskodawca zobowiązuje się do spełniania wszystkich wymagań certyfikacyjnych, wymagań zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z procesem certyfikacji wyrobów. Certyfikat zostanie wydany po podpisaniu umowy o
warunkach stosowania certyfikatu(ów) i zasadach nadzoru nad wyrobem(ami) (jeśli nadzór ma zastosowanie), i po uregulowaniu należności za usługę.
Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za badania w wysokości określonej w ofercie przedstawionej przez ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW niezależnie od uzyskanych wyników.
Niniejszy wniosek wraz z przedstawioną ofertą stanowi umowę pomiędzy wnioskodawcą a ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW, której rozwiązanie może nastąpić na pisemny wniosek (dopuszczony również e-mail) każdej ze Stron Umowy z
zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie umowy przez wnioskodawcę, zobowiązuje się on pokryć koszty przeprowadzonych czynności wg kalkulacji wynikowej.
Zlecający oświadcza, że jest podatnikiem VAT uprawnionym do wystawiania i otrzymywania faktur VAT . Wnioskodawca upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wnioskodawca oświadcza, że zleca wykonanie opisanych we wniosku prac, zapoznał się z programem certyfikacji i cennikiem opłat związanych z certyfikacją i nadzorem nad certyfikatami, dostępnymi na stronie
www.ios.krakow.pl w formie pliku pdf. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z przedstawioną przez ŁUKASIEWICZ-IZTW ofertą i ja akceptuje.
Wnioskodawca oświadcza, że ŁUKASIEWICZ-IZTW nie był i nie jest w żaden sposób zaangażowany w proces powstawania zgłoszonych urządzeń oraz, że nie istnieje żadne powiązanie ŁUKASIEWICZ-IZTW z Wnioskodawcą
wynikające: z prawa własności, podległości, zarządzania, personelu, współdzielonych zasobów, finansów, umów, działalności marketingowej, prowizji od sprzedaży ani innych środków motywacyjnych. 4)
The Applicant undertakes to comply with all the requirements of the certification process, contained in the existing legislation, relating to the process of certification of products. The certificate will be issued after the signing
of the agreement on the conditions of use of the certificate(s) and on the product(s) supervision (if applicable), and after payment of the fee for the service.
The applicant undertakes to pay for assessments in the amount specified in the ŁUKASIEWICZ-IAMT Laboratory offer.
This application along with presented offer determine agreement between the applicant and the ŁUKASIEWICZ-IAMT Certifiactoin Department, termination of which could occur at the written request of each contracting party
while maintaining 14 days of notice period. In the case of withdrawal from an agreement by the applicant, he undertakes to cover the costs of assessments execution according to resulting calculation.
The applicant declares being VAT taxpayer entitled to make out and accept VAT invoices. The applicant authorizes the contractor to make out an invoice without signature of customer.
The Applicant states that have performed the work described in the application form, and is familiar with the certification program and the rates of charges related to the certification and certificates supervision (available on
www.ios.krakow.pl as a pdf file). The applicant declares that he has read the offer presented by ŁUKASIEWICZ-IAMT and accepts it. The Applicant states that ŁUKASIEWICZ-IAMT was not and is not in any way involved in
the origination process of the applied devices, and that there is no connection between ŁUKASIEWICZ-IAMT and the Applicant in the field of: ownership, subordination, management, personnel, shared resources,
finances, agreements, marketing activities, commission on the sale, and other means of motivation. 4)

Objaśnienia / Explanations
1) właściwe oznaczyć krzyżykiem w kratce, jeśli ma to zastosowanie / tick the appropriate box aside the text, if applicable
2) przedstawiciel wnioskodawcy do kontaktów merytorycznych. Jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, winien on mieć ustalony zakres uprawnień (na załączniku do wniosku), na przykład do decyzji o skutkach
finansowych, terminowych, lub innych, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. / the representative of the applicant, familiar with the essential matter. If the applicant has appointed a proxy, it
should have established terms of reference (attached to this application form), for example in the matter of financial or time issues, signed by the person authorized.
3) prawdziwość podanych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / I confirm the accuracy of the data with my signature
4) jeśli nie ma zastosowania przekreślić / croos out if not applicable
UWAGA: przed podpisaniem proszę zapoznać się z drugą stroną formularza / IMPORTANT NOTE: before signing the form please refer to the other side of this form

……………………………………………………………….
miejscowość i data / place and date

……………………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej 3) / signature of authorized person 3)

ŁU K ASI EWI CZ - I nsty tu t Zaawansowanych Te ch nol o gii Wy twarza ni a, Zak ład Ce rty fi kacj i , ul. Wrocł awska 3 7a, 3 0- 01 1 Kraków
ŁUKASIEWICZ - The Institute Of Advanced Manufacturing Technology, Certification Department, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Cracow
email: certyfikacja@ios.krakow.pl, T: + 48 12 63 17 100, +48 12 63 17 105; F: + 48 12 63 39 490
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I. Załączniki do wniosku / Attachements to the application
1.

Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, lub wyciąg z „Krajowego Rejestru Sądowego”, jeżeli ma to zastosowanie. /

2.

Wskazanie przez wnioskodawcę dokumentów normatywnych (wymagania bezpieczeństwa i wymagania techniczne) stosowane przy produkcji oraz do
zapewnienia jakości wyrobu (wraz z opisem stosowanego systemu zapewnienia jakości). Deklaracja zgodności na wyrób i jego elementy składowe (jeżeli ma to
zastosowanie). / Indication by the Applicant of normative documents (safety requirements and technical requirements) used in manufacturing and product quality assurance (including a

Extract from the Central Register and Information on Business CEIDG, or an extract from the "National Court Register," if applicable.

description of the system for quality assurance). Declaration of conformity for the product and its components (if applicable).

3.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub co najmniej instrukcja obsługi (użytkowania) w języku polskim, oraz w języku angielskim (w przypadku importu). Jeżeli
po analizie dostarczonej dokumentacji zajdzie taka potrzeba (o czym powiadomi wnioskodawcę Zakład Certyfikacji) – rysunki konstrukcyjne, schematy
elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, lub inne (jeżeli ma to zastosowanie). Karta gwarancyjna dla klienta. / Technical documentation or at least the user's manual in
Polish and in English (in case of importing the product). If after analyzing provided documentation it will be necessary (which shall be announced to the Applicant by the Certifiaction
Department) – also construction drawings, wiring, pneumatic, hydraulic, or other diagrams (if applicable). Warranty card for the customer.

4.

Dokumentacja oceny ryzyka. / Risk assessment documentation.

5.

Inne dokumenty wg uzgodnień z jednostką certyfikującą. / Other documents accordingly to agreements with the certification body.

6.

Wypełniony kwestionariusz wstępnej oceny producenta/importera. / The completed questionnaire of preliminary assessment of the manufacturer/importer.

7.

Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez kompetentne laboratorium badawcze (np. Laboratorium ŁUKASIEWICZ-IZTW). / Full research report performed
by the competent testing laboratory (eg. ŁUKASIEWICZ-IAMT Laboratory).

II. Objaśnienia / Explanations
1.

Wniosek należy złożyć (lub przesłać) wraz z załącznikami (po 1 egz.) w Zakładzie Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW.

2.

W części I „Załączniki do wniosku” należy w ostatniej kolumnie zaznaczyć w kwadracie gdy dany dokument jest dołączony.

3.

Informacje w zakresie kompletacji dokumentów, badań wyrobów, przepisów i innych dotyczących procesu certyfikacji udzielają pracownicy Zakładu Certyfikacji.

4.

Nr konta bankowego Bank PKO S.A.: / Bank account number at PKO S.A. Bank: 07124047221111000048561826

5.

Nr konta dewizowego dla klientów zagranicznych - Bank PKO S.A. / Bank account number for foreign customers at PKO S.A. Bank
PL 44124047221787000048568391 (USD)
PL 19124047221978000048588197 (EUR)
SWIFT: PKOPPLPW

The application should be submitted (or sent) together with attachments (1 copy each) to the ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department.
The last column of part I „Annexes to the application” table should be: - ticked with a mark if particular document is attached.
Information on completion of documents, products testing, regulations and other issues related to certification process is provided by employees of Certification Department.

Uwaga: / Important note:
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty za prace związane z procesem oceny zgodności i certyfikacji również w przypadku, gdy z powodu braku pozytywnej oceny certyfikat nie został wydany. W przypadku nieuregulowania
należności, należność tą ŁUKASIEWICZ-IZTW będzie dochodzić na drodze sądowej.
W przypadku niedostarczenia wskazanych przez ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW dokumentów, lub nieusunięciu niezgodności wskazanych podczas oceny, po upływie 6 miesięcy od daty zgłoszenia zleceniobiorca może odstąpić od
wykonania zobowiązania, a Wnioskodawca obciążony zostanie opłatą za poniesione koszty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Termin wykonania pracy wynosi do 90 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletu wymaganych do procesu certyfikacji dokumentów (w tym stosownych sprawozdań z badań ukończonego urządzenia) oraz udostępnienia
gotowego urządzenia specjaliście ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW do końcowej oceny.
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na pracę Zakładu Certyfikacji do Dyrektora ŁUKASIEWICZ – IZTW.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Strony Umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości polubownego
załatwienia sprawy organem rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonywane będą wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu Stron.
Odpowiedzialność ZC ŁUKASIEWICZ – IZTW za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, jak również odpowiedzialność za szkody wynikłe z innych przyczyn (np. za delikt) oraz
szkody spowodowane przez podwykonawców laboratorium jest ograniczona do wysokości szkody faktycznie poniesionej (szkody rzeczywistej) . Odpowiedzialność ZC ŁUKASIEWICZ – IZTW nie obejmuje utraconych korzyści w
rozumieniu art. 361 Kodeksu Cywilnego.
Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pr zetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE realizujemy obowiązek informacyjny:
•
•

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

•

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, kontaktowych, związanych z podejmowanymi działaniami w imieniu kontrahenta/podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje,
zawarcia i wykonania umowy o badanie wyrobów, a także, po rozwiązaniu umowy będą przechowywane w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne i wynika z potrzeby ścisłej identyfikacji stron
umowy, a bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie umowy o dokonanie badania wyrobu oraz dokonanie niezbędnych rozliczeń finansowych pomiędzy stronami takich umów. ŁUKASIEWICZ – IZTW
jednocześnie informuje, że możliwe jest udostępnienie Pana/Pani danych osobowych dla potrzeb akredytacji wykonywanej w ŁUKASIEWICZ – IZTW przez pracowników Polskiego Centrum Akredytacji.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez ŁUKASIEWICZ – IZTW oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.
Jednocześnie ŁUKASIEWICZ – IZTW informuje, że przysługuje jej prawo do przetwarzania Pana/Pani danych w razie zwłoki w płatności należnego spółce wynagrodzenia i w takim przypadku dane mogę zostać
udostępnione do właściwego sądu powszechnego.

•
•

Customer is obliged to pay for the works related to the process of conformity assessment and certification also in case, when a certificate can not be issued because of negative result of the assessment. If the payment is not
settled, it will be claimed by ŁUKASIEWICZ-IAMT in court.
If documents are not delivered, or incompatibility to the regulations indicated by ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department are not solved within 6 months from the application date, ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department
may withdraw from the performance of an obligation (which is conformity assessment and certicication process), and the Applicant will be charged a fee for the costs incurred in accordance with the valid price list.
Deadline for completion of the work is up to 90 working days from the date of delivery the complete documentation required in certification process (including relevant research reports of completed device) to ŁUKASIEWICZ
-IAMT Certification Department, and from the day of presenting the completed device to ŁUKASIEWICZ-IAMT CD specialist for the final evaluation.
The Customer is entitled to lodge a complaint against the work of Certification Department to the Director of ŁUKASIEWICZ-IAMT.
In matters that are not regulated by this agreement the provisions of the Civil Code applies.
Litigations will be settled by the contracting parties through negotioations. In the absence of possibility of resolving the matter amicably, the court appropriate to the contractor's premises location will be the determining authority.
Any changes and additions to this Agreement shall be made only in writing with the consent of both Parties.
The responsibility of ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department for damages resulting from non-performance or unsuitable performance of provisions of the agreement, as well as responsibility for damages resulting from
other causes (eg. for tort) and damages caused by laboratory subcontractors is limited to the amount of damage truly suffered (actual damage). The responsibility of ŁUKASIEWICZ-IAMT Certification Department does not
include lost benefits with the meaning of Art. 361 of the Civil Code.
In accordance with the arlicle 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 20161679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as Regulation, we inform that:
•
The administrator of your personal data is the Research Network Łukasiewicz - The Institute of Advanced Manufacturing Technology with headquaters in Cracow, Wrocławska 37A, 30-011 Cracow
•
The personal data administrator processes your personal data on the basis of applicable laws, contracts and on the basis of granted consent.
•
Mr/Mrs personal data will be processed in order to: conduct correspondence, contact, related to the actions taken on behalf of the Customer / entity you represent, the conclusion and performance of the
contract for the tests of products and, after termination of the contract will be stored for archival purposes.
•
Providing data is voluntary and results from the need to strictly identify the parties to the contract, and without providing them it will not be possible to perform the contract for product testing and make the
necessary financial settlements between the parties to such contracts.
•
ŁUKASIEWICZ – IAMT at the same time informs that it is possible to share your personal data for the needs of accreditation performed in ŁUKASIEWICZ – IAMT by employees of the Polish Center for Accreditation.
•
Mr/Mrs have the right to access the content of your personal data processed by the ŁUKASIEWICZ – IAMT and the right to correct and delete them.
•
At the same time, ŁUKASIEWICZ – IAMT informs that it has the right to process Mr/Mrs personal data in the event of a delay in payment of the remuneration due to the company and in this case, the data may
be made available to the competent common court.

