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WNIOSEK DO OCENY SYSTEMU JAKOŚCI WEDŁUG MODUŁU D 

PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ NR 1444 

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W KATOWICACH 

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

 Miejsce i data sporządzenia wniosku 

 .............................................................  
Numer wniosku (nadany przez zgłaszającego) 

 
 

 

WNIOSEK DOTYCZY (zaznaczyć właściwe):  

□  oceny systemu jakości producenta 

□  rozszerzenia zakresu oceny systemu jakości producenta 

 

 

I. PRODUCENT: 

Nazwa przedsiębiorstwa:       

Adres:       

NIP:       

REGON:       

KRS:       wraz z wypisem 

Telefon/Fax:       

E-mail:       

 

II. ZAKŁAD WYTWÓRCZY: 

Nazwa przedsiębiorstwa:       

Adres:       

Telefon/Fax:       

E-mail:       

 

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE 

Imię i nazwisko:       

Stanowisko / funkcja:       

Telefon:       

E-mail:       

 

 

IV. WNIOSEK DOTYCZY PRZYRZĄDU POMIAROWEGO:  

Nazwa przyrządu:       

Dane identyfikacyjne wydania certyfikatu wg modułu B - badanie typu:       

Załącznik do MID właściwy dla przyrządu pomiarowego (MI-xxx):       

 

V. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU: 

1. Wypełniony załącznik „Informacje dodatkowe o systemie jakości producenta”. ..................  

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

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

4. ..................................................................................................................................................  
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5. .................................................................................................................................................. 

... 

 

Niniejszym składamy wniosek o przeprowadzenie oceny systemu jakości dotyczącego 

produkcji przyrządu pomiarowego opisanego w punkcie IV niniejszego wniosku, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 w sprawie wymagań 

dla przyrządów pomiarowych (Dz. U.  poz. 815) przenoszącym do prawa polskiego 

wymagania zasadnicze określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie  harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja 

przekształcona) (MID) (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149; Dz. Urz. UE L3 

z 07.01.2015, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 57) zwanym dalej 

„rozporządzeniem”. 

 

Niniejszym oświadczamy, iż: 

- jest nam znana treść rozporządzenia, zgodnie z którym dokonana zostanie ocena 

dotycząca niniejszego wniosku, 

- wyrażamy gotowość zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi zatwierdzenia 

systemu jakości, 

- wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procedury oceny, w szczególności jesteśmy 

gotowi do przedstawienia wymaganych dokumentów oraz przyjęcia zespołu 

oceniającego w zakładzie produkcyjnym wskazanym w punkcie II niniejszego 

wniosku, 

- jesteśmy przygotowani na poniesienie kosztów związanych z oceną systemu 

jakości, zgodnych z czasem i nakładami poniesionymi przez OUM Katowice – 

Jednostkę Notyfikowaną Nr 1444, obliczonych według oferty Jednostki 

Notyfikowanej Nr 1444 aktualnej w dniu przeprowadzania oceny i określonych 

w odrębnie zawieranej umowie, 

- jesteśmy w stanie zapewnić utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu 

jakości. 

 

Niniejszym gwarantujemy, iż działamy zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w rozporządzeniu. 

 

Zgadzamy się na udzielenie przedstawicielom Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach - 

Jednostki Notyfikowanej Nr 1444 wszelkiej pomocy, w celu umożliwienia im wykonywania 

obowiązków wynikających z prowadzonej oceny. 

 

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

Imię i nazwisko, stanowisko i podpis  

osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań 


