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Nazwa firmy 
(Company name): 
 

      

Kod pocztowy, miasto 
(postcode, city): 
 

      

Ulica (street): 
 

      

Kraj (country): 
 

      

NIP 
 

      

KRS       
Miejsce produkcji 1: 
Manufacturing site 1: 

      Ulica, nr: 
Street, no.: 

      

Miejsce produkcji 2: 
Manufacturing site 2: 

      Ulica, nr: 
Street, no.: 

      

Kraj: 
Country: 

        

Telefon: 
Phone no.: 

      Nr faxu: 
Fax no.: 

      

Osoba kontaktowa:  
Contact person: 

      Nr telefonu: 
Phone no.: 

      

Strona internetowa: 
Website: 

      e-mail:       

 
 

 
Po akceptacji oferty i zawarciu umowy na certyfikację, Wnioskujący otrzyma katalog pytań do 
certyfikacji. Katalog pytań służy do opisu procesów spawalniczych a w szczególności: 
odpowiedzialnego personelu, urządzeń zakładowych, stosowanych technologii oraz innych działań 
związanych z zapewnieniem jakości w spawalnictwie. Wnioskujący odsyła wypełniony katalog pytań 
wraz z dokumentacją dotyczącą procesów spawalniczych. 
 
Firma wyraża zgodę na elektroniczną rejestrację danych zawartych we Wniosku. Potwierdza 
kompletność i prawidłowość danych oraz załączonych dokumentów. 
 
 
After accepting the offer and concluding the certification agreement, the Applicant will receive the questions catalogue for 
certification. This catalogue is used to describe welding processes, in particular: responsible personnel, plant equipment, 
welding technologies used and other activities related to quality assurance in welding. The Applicant sends back the completed 
questions catalogue for certification together with the documentation regarding the welding processes. 
 
The company makes consent to the electronic registration of the data contained in this application. It confirms the 
completeness and correctness of the data and the attached documents. 
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Oświadczam, iż dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostały uzyskane i przekazane  
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
I declare that the personal data contained in this application have been obtained and transferred in accordance with the 
applicable provisions regarding the protection of personal data. 
 
 
 
……………………….                       ……………………………………………….. 
Miejscowość / Data                                               Nazwisko / Podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmowa 
City / date                                                              Name / Signature of an authorized person and company stamp 
 

Wymagania certyfikacji PN-EN 15085 
Certification requirements of PN-EN 15085 

 

Poziom klasyfikacji CL:       
Classification level 

Klasa jakości spoin CP:        
Weld performance class 

Zakres stosowania 
Scope of application 

  Wytwarzanie (Production -  P) 

  Utrzymanie / naprawy (Maintenance - M) 

  Projektowanie (Design - D) 

  Zakupy / Dostawa (Purchase & supply – S) 

Obszary produkcyjne 
Production areas 

 Kilka obszarów produkcyjnych, ilość:       
Several production areas, amount 
 

 Jeden obszar produkcji spawalniczej 
One welding production area 

Ilu pracowników zatrudnia Państwa firma? 
How many employees does your company employ? 

 

Przykłady planowanych do produkcji lub 
produkowanych elementów w odniesieniu do 
poziomu klasyfikacji CL 
Examples of parts planned for production or already 
manufactured in relation to the classification level CL 

 
 

Branża (proszę podać branżę wg kodu PKD w 
odniesieniu do prowadzonych procesów 
spawalniczych) 
Trade industry (please specify the trade industry 
according to the PKD code in relation to the welding 
processes carried out) 

 

Wykaz procesów spawalniczych (metody 
spawania) 
List of welding processes 

 

Kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za 
nadzór spawalniczy 
Qualifications of the personnel responsible for welding 
supervision 

Proszę załączyć aktualny certyfikat 
Please attach a valid certificate 

Wykaz procesów produkcyjnych zlecanych 
podwykonawcom 
List of production processes outsourced to 
subcontractors 

Proszę wymienić procesy i podwykonawców 
Please to present a processes and subcontractors 


