
 
Dane zleceniodawcy: 

 
 

…………………………………………… 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

(nazwa firmy, adres, NIP lub imię i nazwisko, adres) 

(miejscowość, data) 

 Centrum Badawcze Pojazdów  
CeBaPoj sp. z o.o. 
ul. Wołomińska 271 
05-250 Nowy Janków 

 
 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ POJAZDU 

Rodzaj badań 
Dopuszczenie jednostkowe / Homologacja 

Inne ……………………………………………………….. 

VIN:                  

Kategoria pojazdu: M / N / O 

Marka:  

Typ:  

Producent (nazwa i adres): 
 

 

Nr homologacji pojazdu bazowego (jeżeli 

dotyczy): 
 

Krótki opis modyfikacji pojazdu 
bazowego (jeżeli dotyczy):  

 

 

 

 

 

Proponowany termin dostarczenia 
pojazdu do badań: 

 

Miejsce przeprowadzenia badań: 

 

 

 

 

Udział klienta w badaniach tak / nie 

Zasada podejmowania decyzji  Prosta akceptacja wg ILAC G8-09:2019 p. 4.2.1 

 



Zasada określona przez klienta*………………………… 

……………………………………………………………………………… 

*Wypełnić, jeśli zasada jest inna niż wg ILAC G8-09:2019 p. 4.2.1 

Osoba wyznaczona do kontaktu (imię i 
nazwisko, stanowisko, telefon, e- mail) 

 

 

E-mail, na który zostanie wysłana 
faktura 

 

Imię i nazwisko osoby składającej 
wniosek 

 

Forma sprawozdania 
□ PDF na adres e-mail osoby do kontaktu 
□ PDF na inny adres e-mail …………………………………………………… 
□ Wersja papierowa 

Uwagi Zleceniodawcy  

Informacja laboratorium  

Laboratorium przeprowadza badania zgodnie 
z następującymi dokumentami: Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858, Rozporządzeniem (WE) 
nr 661/2009, Rozporządzeniem (UE) nr 19/2011, 
Rozporządzeniem (UE) nr 458/2011, Regulaminem EKG ONZ 
nr 55 zał. 7, Rozporządzeniem (UE) nr 1230/2012, 
Regulaminem EKG ONZ nr 73 cz. I, cz. III, Regulaminem EKG 
ONZ nr 58 cz. II, Regulaminem EKG ONZ nr 48, 
Rozporządzeniem (UE) nr 1003/2010, Rozporządzeniem (UE) 
nr 109/2011, procedurą badań zgodności przystosowania 
pojazdów z wymaganiami homologacyjnymi i w zakresie 
dopuszczeń  jednostkowych nr PB/0001 wyd. 6 z 22.09.2020 i 
procedurą pomiaru nacisków osi pojazdu i wyznaczania masy 
pojazdu PB/0002 wyd.4 z 01.02.2020. 

Klientom oraz innym stronom zainteresowanym przysługuje 
prawo zgłaszania skarg w sprawach związanych 
z działalnością LB. Skargi Klientów dotyczące realizowanych 
prac są przyjmowane do 1 miesiąca od terminu zakończenia 
pracy i przekazania wyników badań, wyłącznie w formie 
pisemnej, po dostarczeniu na adres Spółki. 
Spory dotyczące niniejszego zlecenia będą rozstrzygane 
w sądzie właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy. 

 
 
 
…………………………………………………………… 
(podpis przedstawiciela zleceniodawcy) 

 

Załącznik 1 do procedury PS/0005 
Wydanie 3, data wydania 22.09.2020r 
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