
 

 

 Wniosek zarejestrowano pod numerem: 
 

WNIOSEK O WYDANIE KRAJOWEJ OCENY 

TECHNICZNEJ 
 

 

WNIOSEK DOTYCZY1 : 

� Wydania Krajowej Oceny 
Technicznej 

� Zmiany Krajowej Oceny 
Technicznej 

� Przedłużenia ważności Krajowej 
Oceny Technicznej 

1. Nazwa i adres siedziby jednostki oceny: 

 

                                                             Instytut Kolejnictwa 
                                                  Ośrodek Jakości i Certyfikacji 
                                                  04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 
                                                  Tel. (+48) 22 473 13 92 
                                                  e-mail: qcert@ikolej.pl 

 

2. Wnioskodawca (producent/producenci oraz upoważniony przedstawiciel – o ile został upoważniony do 
złożenia wniosku): 

2.2 Nazwa producenta/producentów: 2.3 Nazwa upoważnionego przedstawiciela  
(jeśli dotyczy): 

2.4  Adres producenta/producentów: 2.5 Adres upoważnionego przedstawiciela   
      (jeśli dotyczy): 

2.6 Tel.: 
 
 

2.9 Regon: 2.6 Tel.: 
 

2.9 Regon: 

2.7 Strona www: 
 
 

2.10 NIP: 2.7 Strona www: 2.10 NIP: 

2.8 E-mail: 
 
 

2.11 KRS: 2.8 E-mail: 
 

2.11 KRS: 

3. Grupa wyrobów budowlanych2: 
 
 
 
 

4. Nazwa techniczna i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
 
 
 
 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe pole 
2 Wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dani 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) 



 

 

5. Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materiałów i komponentów - numer i nazwa 
dokumentów załączonych do wniosku zawierających wymagane w tym zakresie informacje: 

 
 
 

6. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowalnego: 
 
 
 
 

7.  Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego3 - numer i nazwa dokumentów załączonych do wniosku 
zawierających wymagane w tym zakresie informacje: 

 
 
 
 
 

8.  Miejsce produkcji wyrobu budowlanego: 
 
 
 
 
 

9.  Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że: 

1) Wyrób budowlany określony w rubrykach 4 i 5 : 

� *- nie jest objęty Polską Normą, 

� *- nie jest w pełni objęty Polską Normą; w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej  
        charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie nie jest  
        właściwa, 

� *- nie jest w pełni objęty Polską Normą; Polska Norma nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do   
         co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego, 

� *- nie jest objęty wydaną dla tego wyrobu europejską oceną techniczną 
 
2) Dla wyrobu budowlanego określonego w rubrykach 4 i 5: 

� *- nie złożyliśmy wniosku o udzielenie krajowej oceny technicznej w innej jednostce oceny, 

� *- złożyliśmy wniosek o udzielenie krajowej oceny technicznej w następujących jednostkach oceny:  
 

 

      

 

*zaznaczyć właściwe pola 

                                                           
3 Właściwości użytkowe odnoszące się do zasadniczych charakterystyk mających wpływ na spełnienie podstawowych 

wymagań, wyrażone w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy 



 

 

10. Spis załączników4 (tylko w przypadku udzielenia lub zmiany aprobaty): 

� Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca nie występuje w postępowaniu osobiście, 

� Wypełniony Kwestionariusz Producenta, 

� Dokumentacja techniczna - opis techniczny wyrobu i rysunki techniczne uzupełniające opis, 

� Katalog i/lub informacja techniczna (karta katalogowa, fotografie, rysunki , instrukcje użytkowania), 

� Raporty z przeprowadzonych badań wyrobu, 

� Kopia certyfikatu na system jakości Dostawcy (w przypadku jego posiadania), 

� Kopie certyfikatów, atestów i opinii dotyczące wyrobu wydane przez właściwe jednostki, jeśli wyrób 
podlega ocenie tej instytucji na podstawie innych przepisów np.: Atest Państwowego Zakładu 
Higieny, Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego, itp. (jeśli nie podlega - oświadczenie), 

� Inne (napisać jakie): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Składając niniejszy wniosek  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do: 

• spełnienia wymagań związanych z procesem wydania krajowej oceny technicznej i zawartych w 
obowiązujących przepisach prawnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
16 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1966), 

• wniesienia opłaty za przeprowadzenie czynności związanych z wydaniem krajowej oceny technicznej 
ustalonej w umowie o wydanie krajowej oceny technicznej zawartej między wnioskodawcą i Instytutem 
Kolejnictwa, 

• umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Ośrodka Jakości i Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa 
przeprowadzenia (na koszt wnioskodawcy) kontroli warunków organizacyjno-technicznych 
zapewniających stałą zgodność wyrobu z wymaganiami, 

• realizacji opłat w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 
Jednocześnie upoważniamy Instytut Kolejnictwa do wystawienia faktury bez naszego podpisu.  

 
 
 

....................................................... 
Miejscowość i data 

 
 
 

........................................................ 
Główny Księgowy 
(podpis i pieczęć) 

 
 
 

....................................................... 
Dyrektor/Prezes 

(podpis i pieczęć) 
 

 

                                                           
4 Zaznaczyć właściwe pola 


