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……………………….., dnia .................................. 

 

 

 

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

Pieczęć wnioskującego 

 

 

I. Dane wnioskodawcy (jednostki certyfikującej): 
Nazwa wnioskodawcy: 

Adres (kod pocztowy, ulica, miasto, kraj): 

NIP: 

Strona www: 

E-mail: 

Telefon (-y): 

Fax: 

 

Dane i funkcje osób odpowiedzialnych: 

Imię i Nazwisko: 

Funkcja: 

Telefon (-y): 

Fac: 

E-mail: 
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Dane do korespondencji: 

Imię i Nazwisko: 

Funkcja: 

Adres: 

 
II. Posiadane uprawnienia i akredytacje: 

Lp. Jednostka certyfikująca posiada: 
Numer, data wydania, data 
ważności (dowody załącz 
do wniosku) 

1 Osobowość prawną i prowadzić działalność na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej  

2 

Akredytację na zgodność z normą PN-ISO/IEC 17065, 
jako jednostka certyfikująca wyroby (wydaną przez 
krajowy organ akredytacji. Krajowy organ akredytacji 
musi być afiliowany przez IAF) lub Akredytację na 
zgodność z normą PN-ISO/IEC 17021, jako jednostka 
certyfikująca systemy zarządzania (wydaną przez 
krajowy organ akredytacji. Krajowy organ akredytacji 
musi być afiliowany przez IAF) 

 

3 
Polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający, że jednostka jest ubezpieczona od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. 

 

4 

Referencje z realizacji procesów certyfikacji/ oceny 
kontroli łańcucha dostaw w zakresie gospodarki 
biomasowej lub leśnej - minimum trzy z ostatnich trzech 
lat potwierdzone przez zamawiającego, że zostały 
wykonane z należytą starannością. 

 

 

Załączniki: 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 



 

 Str. 3 z 3 Wydanie 2 z 12.10.2015 r. 

 

III. Wniosek dotyczy: 
 nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach systemu certyfikacji systemu 

opartego na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy na cele energetyczne zgodnie 

ze standardem SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO; 

 odnowienia nadanych jednostce certyfikującej uprawnień; 

 uaktualnienia zakresu nadanych jednostce certyfikującej uprawnień. 

 

IV. Deklaracja prawidłowości informacji zawartych we wniosku oraz deklaracja, że: 
 znam i akceptuję zasady funkcjonowania systemu certyfikacji SNS dla biomasy na cele 

energetyczne opisane w korespondencji; 

 znam i akceptuję zobowiązania, jakie podmiot przyjmuje po nadaniu uprawnień; 

 zapewnię Administratorowi Systemu, w tym powołanemu zespołowi audytorów, włącznie z 
obserwatorami wyznaczonymi przez Administratora Systemu, dostęp do wszystkich informacji, 
dokumentów i miejsc umożliwiających przeprowadzenie we wnioskowanym zakresie oraz 
zorganizuję obserwację działań w rzeczywistych warunkach. 

 

 

………….. 
Data 

 

 

 

 

................................................................ 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji 


