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INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH 
CERTEX Sp. z o.o. 

Numer ewidencyjny: 

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 2534 Data 

UL. GÓRNICZA 30/36 
PL 91-765 ŁÓDŹ 

 
Tel./Fax: + 48 42 657 1137 
E-mail: biuro@ittcertex.pl 

Przyjmujący: imię i nazwisko 

  Pola zaciemnione wypełnia Dział Certyfikacji 
 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE OCENY TYPU WE 
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 
nr 259 z 2005 r., poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady 
Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie 
ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków 
ochrony indywidualnej 

Udzielenie  

Rozszerzenie 
1
  

certyfikatu nr 
 

Przedłużenie 
1
  

certyfikatu nr 
 

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach.   Należy zaznaczyć znakiem × z prawej strony właściwe pole 
 

1. WNIOSKODAWCA Należy wpisać pełną 
nazwę zgodnie z 
odpowiednim rejestrem 
lub przystawić 
pieczątkę. 

 

Producent 2 
Autoryzowany 
przedstawiciel 2,3 
2. Adres  

3. Tel.   
4. Fax:   

5. e-mail:  

6. REGON  
7. NIP:  

8. KRS  

9.  Osoba do kontaktu: 
Imię i nazwisko, stanowisko, Tel. , e-mail. 

 

10.  Miejsce produkcji: 
Nazwa, adres 4 

 

  

11. WYRÓB 

Nazwa środka ochrony 
indywidualnej 

 
12. Kategoria 

 

13. Typ, model, symbol  

14. Przeznaczenie  

15. Zgodność z: 5  

16. Program oceny 
zgodności 

PRC-3A-CERTEX OT – Typ programu certyfikacji N wg EN-ISO/IEC 17067 

                                                           
1  W przypadku wystąpienia o rozszerzenie lub przedłużenie wpisać numer posiadanego certyfikatu 
2  Niepotrzebne skreślić 
3  Należy dostarczyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca został upoważniony do reprezentowania producenta 
4  Wpisać, jeśli inna niż siedziba wnioskodawcy 
5  Należy wymienić odpowiednie normy zharmonizowane 

Pola zaciemnione wypełnia Dział Certyfikacji 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE OCENY TYPU WE 
 
Do wniosku należy dołączyć załączniki, które powinny obejmować: 

 dokumentację techniczną wyrobu (zawierającą: opis ogólny wyrobu, rysunki/fotografie wyrobu, wykaz 
zastosowanych materiałów, opis technologii wykonania, wykaz zasadniczych wymagań uwzględnionych przy 
projektowaniu wyrobu, zawartych w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r./dyrektywie 89/686/EWG, 
wykaz norm zharmonizowanych, norm niezharmonizowanych, opis stosowanych przez producenta urządzeń 
kontrolno – pomiarowych przeznaczonych do kontroli zgodności produkcji oraz do utrzymania odpowiedniego 
poziomu jakości produkcji tych wyrobów 

 fotografie w formie elektronicznej, 

 wzór instrukcji  przeznaczonej dla użytkownika, 

 dokument potwierdzający nieszkodliwość użytych materiałów, 

 sprawozdania z badań wyrobu zgłoszonego do oceny typu WE, 

 wzór wyrobu. 

Załączniki te należy wymienić poniżej: 

1. .............................................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................................. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Niniejszym Wnioskodawca oświadcza, że: 

 spełni wszystkie obowiązujące wymagania związane z ubieganiem się o certyfikat oceny typu WE dotyczący 
opisanego na 1 stronie niniejszego wniosku środka ochrony indywidualnej, związane z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i procedurami ITT CERTEX, 

 wyraża zgodę na podwykonawstwo w ustalonym zakresie, np. wykonania badań wyrobu, 

 złożona wraz z niniejszym wnioskiem dokumentacja jest adekwatna do wyrobu i aktualna, 

 dostarczy niezbędnych informacji do przeprowadzenia oceny typu WE, 

 uiści opłatę wstępną w wysokości 1200 zł netto; opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji 
w trakcie procesu oceny typu WE, 

 uiści opłatę końcową za przeprowadzenie oceny typu WE niezależnie od wyniku przeprowadzonej oceny, 

 wyrób przedstawiony do oceny zgodności nie był przedmiotem współpracy między Wnioskującym a ITT CERTEX 
Sp. z o.o.  (np. na etapie projektowania, produkcji), 

 opisany na 1 stronie niniejszego wniosku środek ochrony indywidualnej nie był przedmiotem oceny typu WE 
z wynikiem negatywnym i nie jest przedmiotem oceny typu WE w innej jednostce notyfikowanej, 

 przyjmuje do wiadomości i stosowania „Ogólne warunki oceny typu WE” stanowiące załącznik do wniosku 
o przeprowadzenie oceny typu WE. 

 
Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że proces oceny zostanie uruchomiony po wniesieniu opłaty wstępnej. 
ITT CERTEX Sp. z o.o. wyda certyfikat oceny typu WE po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny i wniesieniu pełnej 
opłaty za przeprowadzenie oceny. 
 
 

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

Miejscowość, data  Wnioskodawca 
   

 

  
Prowadzący proces oceny zgodności: Kierownik Działu Certyfikacji: 

  
  

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

imię nazwisko imię nazwisko – podpis 
  

 

 


