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WNIOSEK 

o przeprowadzenie certyfikacji  

Nowy Przedsiębiorca  Nowa Certyfikacja   

Data złożenia wniosku 

 

Istniejący 

Przedsiębiorca 

 Rozszerzenie zakresu certyfikacji lub dodanie nowych lokalizacji  

 Certyfikacja nowego standardu ( kolejnej usługi szkoleniowej) 

 Przedłużenie certyfikatu na kolejny okres. 

Wnoszę o przeprowadzenie procedury certyfikacji zgodności z normą  i wystawienie 

Certyfikatu Odpowiedzialna Szkoła Jazdy. 

 

Oświadczam, iż n/w ośrodek spełnia kryteria Normy  

Wniosek dotyczy: (proszę wskazać odpowiednie usługi wskazane do certyfikacji) 

 Kursy Prawa jazdy kat:    

 AM, A, A1    B, B1, B + E     C, C1, C+E    D, D1, D+E 

 Kwalifikacja wstępna i okresowa   

 Doskonalenie techniki jazdy   

 Inne. 

Jakie?.……….......................…………..........................…………..…........................................…..……...….. 

Nazwa firmy 

Przedsiębiorcy 

 

 

Adres  

 

Kod pocztowy  

NIP  

Numer telefonu 

Przedsiębiorcy 

 Osoba 

Przedsiębiorcy 

 

E-mail 
 

Strona www 
 

Osoba do 

kontaktu w 

procesie lub 

Kierownik OSK 

 
Telefon – osoba 

kontaktowa 
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e-mail - osoba 

kontaktowa 
 

Ilość 

samodzielnych 

ośrodków szkolenia 

przedstawianych do 

certyfikacji 

 

Rejestr 

Przedsiębiorców 

prowadzących 

ośrodki szkolenia 

kierowców/doskonaleni

a techniki jazdy 

Podmiot 
sprawujący nadzór nad OSK: 

Numer OSK: Data wydania zaświadczenia: 

Nazwa Organu: Adres Organu: 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami wniosku i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za 

proces wdrażania / certyfikacji bez podpisu Wnioskodawcy. 

W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z wdrażania / certyfikacji systemów zarządzania jakości opłaty wynikające z Wniosku 

oraz dokumentów księgowych są egzekwowane przez Jednostkę a w przypadku ich uiszczenia nie podlegają zwrotowi. 

Wynagrodzenie dla jednostki określone jest w niniejszym wniosku.  

 

Akceptuję warunki dotyczące procesu certyfikacji Systemu  (wg dokumentu Standardy normy 

jakości COSJ) i zobowiązuję się do wniesienia określonych w nim opłat w terminie 7 dni od daty 

wystawienia faktury. Do opłat zostanie doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. 

1. Opłata wstępna w wysokości: 300,00 zł netto 

2. Opłata certyfikacyjna w wysokości:             zł (słownie                          00/100 )  

    cena regularna 1700 zł netto za jeden ośrodek. 

3. Opłata za audyt nadzorczy w wysokości 600,00 zł netto za jeden ośrodek  

(płatne w okresie certyfikacji po wystawieniu faktury za audyt nadzorczy) 

 

 

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

Pieczęć i podpis składającego Wniosek            Data i podpis przyjmującego Wniosek 

 
Formularz informacyjny  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we Wniosku danych osobowych oraz firmowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu certyfikacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych, dalej: RODO). 

 

 

................................................... 
podpis składającego Wniosek 
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Ośrodek szkolenia:  
 
Kategorie szkolenia: (niepotrzebne skreslić) 
 
 
Liczba pojazdów przeznaczonych do szkolenia w poszczególnej kategorii: (w przypadku kat +E wpisać liczbę przyczep) 

 
 
 

Kadra dydaktyczna  

Liczba Instruktorów na pełny etat:             

Liczba Instruktorzy na część etatu: 

Liczba pracowników biurowo-technicznych 

Efektywność zatrudnienia – średnia suma godzin gotowości do pracy wszystkich instruktorów 

       w miesiącu podzielona na 30 podzielona na liczbę instruktorów 

Obsługa klienta 
Dni i godziny otwarcia biura OSK:       Typowe terminy prowadzenia zajęć praktycznych:  

Poniedziałek     -      -   

Wtorek      -      - 

Środa      -      - 

Czwartek     -      - 

Piątek      -      - 

Sobota      -      - 

Niedziela     -      - 

 

Czy posiadają Państwo oddziały poza siedzibą główną, które nie mają zostać objęte 

certyfikacją? 

 Tak   Nie 

 

Czy obecnie firma posiada jakiekolwiek certyfikaty nadane przez jednostkę certyfikującą 

RPK lub inną? 

 Tak     Nie 

Jeśli TAK, prosimy podać, jakie to są certyfikaty, przez kogo zostały wydane i jakie są 

ich daty ważności 

Standard Jednostka certyfikująca Data ważności 

   

   

   

 AM  A1  A2 A  B1 B  BE  C1 C  C1E CE  D1 D D1E  DE T  Tramwaj 

 AM  A1  A2 A  B1 B  BE  C1 C  C1E CE  D1 D D1E  DE T  Tramwaj 
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Dodatkowe informacje 
Proponowany termin realizacji procesu certyfikacji:  

Informacje o stosowaniu Certyfikatu oraz logo Certyfikatu : 

Wnioskodawca ma prawo do korzystania z wszelkich przywilejów po uiszczeniu opłat związanych z uzyskaniem  

i posługiwaniem się Certyfikatem w okresie jego ważności. Wnioskodawca otrzymuje w ramach opłaty 2 dokumenty ISO  

w języku polskim wraz z dokumentem w formie elektronicznej w terminie uzgodnionym z Jednostką w formie bezpośredniego 

przekazania lub przesłania drogą pocztową. Wnioskodawca może otrzymać od Jednostki list rekomendacyjny. Treść oraz 

charakter listu podlegają ustaleniom. Koszty dystrybucji listu na postawie odrębnej umowy między stronami pokrywane są 

przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ma prawo do posługiwania się znakami towarowymi Jednostki w celach promocyjnych, 

edukacyjnych i informacyjnych w taki sposób, aby nie naruszać interesów Jednostki oraz praw osób trzecich. Logotyp 

Certyfikatu może być umieszczony wyłącznie przy produktach i usługach objętych zgłoszeniem we Wniosku, zgodnie 

z zasadami komunikacji określonymi w Normie . W przypadku certyfikacji koszty dotyczące certyfikacji są uzależnione od 

parametrów przyjętych przez Jednostkę certyfikującą. W przypadku Jednostki RPK ustala się opłaty wymienione w niniejszym 

Wniosku. Certyfikatu przyznanego przez Jednostkę Certyfikującą nie można przenieść do innej Jednostki certyfikującej. 

W przypadku uzyskania Certyfikatu Jednostka przekazuje Certyfikat wraz z logo Certyfikatu dla Wnioskodawcy, który może 

stosować znak na produktach oraz materiałach reklamowych. Okres ważności Certyfikatu wynosi 3 lata.  Proces audytu 

nadzoru jest przeprowadzany co 12 miesięcy od daty przyznania Certyfikatu i w związku z tym co 12 miesięcy Jednostka będzie 

wystawiała fakturę za przeprowadzenie procesu audytu nadzoru. Przez audyt nadzoru rozumiemy audyt w siedzibie Ośrodka 

lub w oddziałach związanych z Wnioskodawcą (wydanym Certyfikatem) lub weryfikację na podstawie przeprowadzonego 

audytu do dokumentacji wewnętrznej stworzonej dla Wnioskodawcy dla potrzeb certyfikacji, przechowywanej przez 

Jednostkę Certyfikującą. Po upływie 3-letniego okresu ważności Certyfikatu Wnioskodawca zainteresowany rezygnacją 

z Certyfikatu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Jednostkę w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem 

poleconym, najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności Certyfikatu, tak samo w latach kolejnych. W przypadku niewniesienia 

rezygnacji Jednostka Certyfikująca wystawi fakturę za recertyfikację Certyfikatu. Kwota za proces recertyfikacji będzie 

wynosiła tyle samo co za przeprowadzenie procesu audytu nadzoru. Jednostka zastrzega sobie prawo tworzenia nowych oraz 

zmiany istniejących znaków certyfikatów na każdym etapie współpracy. Jednostka zastrzega prawo do zmiany procedur 

weryfikacyjnych i certyfikacyjnych bez zgody Wnioskodawcy. Jednostka zastrzega sobie prawo do posługiwania się logotypem 

Wnioskodawcy oraz informacjami o promocji Wnioskodawcy bez ograniczeń czasowych w ramach Programów i inicjatyw 

prowadzonych przez Jednostkę. Jednostka zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji dotyczących Wnioskodawcy w 

bazach danych o charakterze informacyjnym, promocyjnym, reklamowym oraz naukowym w celach komercyjnych. Fundacja 

Rzecznik Praw Kursanta jest właścicielem marek: Rzecznik Praw Kursanta oraz Certyfikat odpowiedzialna Szkoła Jazdy . 

Jeżeli jesteście Państwo naszym nowym podmiotem, skąd dowiedzieliście się o Certyfikacji? 

 Z mediów branżowych 

 Podczas konferencji/szkoleń 

 Kontakt telefoniczny od Fundacji 

 Internet / Portal społecznościowy Facebook lub inny 

 Obserwacja konkurencji, która przeszła Certyfikację  

 Jestem aktualnym Klientem  

 Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis 

 

Data 

 

Wszystkie podane przez Państwa informacje są traktowane jako poufne. Niniejszy wniosek WYPEŁNIĆ 
CZYTELNIE, wydrukować w 2 egzemplarzach i wraz z załącznikami przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Jednostki Certyfikującej w Szczecinie. Wysyłkę można poprzedzić przesłaniem skanu na adres: 
audyty@certyfikatosk.pl 

Załączniki: 

1. Karta samooceny  KS 1.0 - 1 egz. 
2. Oświadczenie OW 1.0. – 1 egz. 
3. Kopia Zaświadczenia starosty o wpisie do rejestru OSK lub wojewody o wpisie do rejestru ODTJ i/lub OS 

4. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych podlegających certyfikacji (dla każdej usługi). 

  


