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Zlecenie certyfikacji 
(Proszę przekazać do wyżej wymienionej jednostki certyfikującej) 

 

Niniejszym składa się zlecenie na pierwszą certyfikację / recertyfikację lub odnowienie certyfikacji w :  

(właściwe proszę uzupełnić i zaznaczyć): 

Metoda (np. VT) Stopień Sektory 
Pierwsza  

certyfikacja 
Odnowienie  
certyfikacji 

Recertyfikacja 

                     

                     

                     

Dodatkowo – certyfikat zgodnie z PED 2014/68 EU:  nie  tak 

Faktura i potwierdzenie przyjęcia zlecenia wystawić na:  wnioskodawca  pracodawca 

 
A. Dane wnioskodawcy 

Nazwa:       tytuł:       
 Nazwisko, imię   

Adres:                                                          
 Ulica, nr domu Kod pocztowy, miejscowość                                               Telefon/ E-Mail 

Urodzony:                                                         
 Data                                                                                               Miejscowość 

Pracodawca:       

 

Nazwa firmy 

Adres:       
 Ulica, nr domu 

                                                                                    
 Kod pocztowy, miejscowość                                 Telefon/ E-Mail 

 
B. Wykształcenie 

Wykształcenie zawodowe       od / do:       

Ukończone jako       na:       
(Kopie świadectwa wykształcenia zawodowego należy dołączyć, o ile nie zostały wcześniej przekazane do Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. ) 

 
Dane odnośnie szkoleń i kwalifikacji NDT: 

  Szkolenia NDT Egzaminy 

Metoda Stopień Instytucja Czas 
trwania 

Ośrodek egzaminacyjny Data 

                                    

                                    

                                    

                                    

(Kopie świadectw udziału w szkoleniach i egzaminów kwalifikacyjnych należy dołączyć, o ile nie zostały wcześniej przekazane do Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. 
 Service = Badania usługowe przed i w trakcie eksploatacji włącznie z wytwarzaniem 

   Pc = odlewy/ Pf = odkuwki/ Pw = złącza spawane/ Pt = rury / Pwp = wyroby przerabiane plastycznie  
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C. Załączniki do wniosku o certyfikację 

 Kopia dowodu osobistego lub paszportu 

 Kopie świadectw wykształcenia zawodowego 

 Kopie świadectwa udziału w szkoleniach NDT 

 Kopie świadectw egzaminów kwalifikacyjnych 

 Zaświadczenie o zdolności widzenia (nie starsze niż 1 rok) 

 Certyfikaty (nie wymagane przy pierwszej certyfikacji)  

 Poświadczenie o doświadczeniu w badaniach NDT (formularz - załącznik do wniosku o certyfikację) 

 Kodeks postępowania – Zasady etyki zawodowej (formularz - załącznik do wniosku o certyfikację) 

 

D. Ogólne oświadczenia / zobowiązania związane ze zleceniem certyfikacji 

Zapewniam, że wszystkie podane przeze mnie informacje do procesu certyfikacji są prawdziwe. 

Zgadzam się, że  

• udzielona mi certyfikacja zostaje wprowadzona na ogólnie dostępną listę posiadaczy certyfikatów. To ozna-

cza, że Jednostka Certyfikująca została do tego upoważniona przeze mnie jako posiadacza certyfikatu oraz 

do udzielania informacji na temat zakresu i ważności wydanego przeze mnie certyfikatu 

• spełniam wymagania certyfikacyjne i przekazuję informacje wymagane w tym celu przez jednostkę certyfiku-

jącą. 

Jest mi wiadomo, że 

• Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen e.V. pozostaje właścicielem certyfikatu. 

• nieprawidłowe informacje lub niewłaściwe użycie czy też wprowadzające w błąd użycie certyfikatu może do-

prowadzić do cofnięcia certyfikatu - niewłaściwe użycie oznacza również oddzielne użycie logo / znaków 

DAKKS lub TÜV. 

• certyfikat pozostaje ważny tylko wtedy, gdy działalność w obszarze certyfikowanym jest kontynuowana wraz z 

zachowaniem dodatkowych wymagań zgodnie z procedurą certyfikacji personelu badań nieniszczących. 

• mogę odwołać się od decyzji jednostki certyfikującej. Reklamacja musi wpłynąć do Jednostki Certyfikującej w 

formie pisemnej. 

• istnieje możliwość złożenia wniosku o uwzględnienie szczególnych sytuacji. 

Zobowiązuję się, 

• zgłaszać Jednostki Certyfikującej zmiany mego adresu, zaistniałe po wydaniu certyfikatu. 

• odnotowywania i informowania Jednostki Certyfikującej o złożonych przeciwko mnie skargach dotyczących 

obszaru stosowania certyfikatu 

• do niezwłocznego informowania Jednostki Certyfikującej o sprawach, które mogą wpłynąć na moją zdolność 

do dalszego wypełniania wymagań certyfikacyjnych.  

• do powstrzymania się od wszelkich reklam lub jakichkolwiek innych odniesień do statusu osoby certyfikowanej 

w przypadku zawieszenia mojej certyfikacji. 

• do regularnie uzyskiwania informacji o najnowszym stanie odpowiednich norm i przepisów. 

                                          
Miejscowość  Data  Podpis wnioskodawcy 

 

E. Oświadczenie Zleceniodawcy 

Jako Zleceniodawca, zgadzam się, że zlecenie certyfikacji zostanie zrealizowane dopiero po wpłynięciu opłat. 

TÜV Thüringen e.V. wystawi za to osobną fakturę, chyba że opłata certyfikacyjna jest już wliczona w opłatę eg-
zaminacyjną. Jeśli wniosek jest negatywny lub certyfikat został wycofany, nie przysługuje zwrot opłaty. 

                                          
Miejscowość  Data  Podpis i pieczęć zleceniodawcy 

 


