
1 Wniosek skierowany do / the application is made to:

2 Wnioskodawca / Applicant:

3 Grupa wyrobów budowlanych / construction product area:

4 Nazwa techniczna i nazwa handlowa wyrobu budowlanego / technical name and trade   
 name of the construction product:

Nazwa i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela1, NIP lub REGON lub KRS, o ile został upoważniony do złożenia wniosku,  
a w przypadku wnioskodawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numer innego właściwego rejestru ze wskazaniem nazwy 
tego rejestru / name and address of the manufacturer and his authorised representative1, if he has been outhorised to submit an application, active 
VAT number or REGON or KRS or in case of applicant established outside of the Polish territory the name and number of the other appropriate register

1 w przypadku upoważnionego przedstawiciela, do wniosku powinno być dołączone pełnomocnictwo wystawione przez producenta /
 in case of authorised representative, the application has to be accompanied by the authorisation given by the manufacturer

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
BUILDING  RESEARCH  INSTITUTE
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Grupa wyrobów budowlanych według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966  
z późniejszymi zmianami) / construction product area according to annex 1 of the regulation of Ministry of Infrastructure and Construction of 17th November 
2016 on the way of declaration of performance of construction products and marking them with the building mark (Official Journal, pos. 1966 as amended)
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2 właściwości użytkowe odnoszące się do zasadniczych charakterystyk mających wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, wyrażone  
 w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy / performance related to the essential characteristics affecting the fulfillment of basic 
 requirements, expressed by level or class, or in a description

5 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materiałów i komponentów /   
 technical description of the construction product and used materials and components:

6 Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego / intended use of the construction product:

8 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego / manufacturing plant of the construction product:

7 Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego2 / performance of the construction product2:



3 wniosek sporządzony w postaci elektronicznej opatruje się wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym  
 potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP / Application in electronic form shall be accompanied only by a qualified electronic signature or  
 electronic signature confirmed by ePUAP (Electronic Platform of Public Administration Services).

1. Wyrób budowlany określony w pkt 4 i 5 / the construction product referred to in items 4 and 5:

* – nie jest objęty Polską Normą / is not covered by the Polish Standard

* – nie jest w pełni objęty Polską Normą; w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego 
  metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie nie jest właściwa / is not fully covered by the Polish Standard; for at least one 
  essential characteristic of the construction product, the assessment method provided for in the Polish standard is not appropriate

* – nie jest w pełni objęty Polską Normą; Polska Norma nie przewiduje metody ocen w odniesieniu do co najmniej jednej  
  zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego / is not fully covered by the Polish Standard; Polish Standard does not  
  provide for any assessment method in relation to at least one essential characteristic of the construction product

* – nie jest objęty wydaną dla tego wyrobu Europejską Oceną Techniczną / is not covered by issued for it European Technical Assessment

2. Dla wyrobu budowlanego określonego w pkt 4 i 5 / for the construction product referred to in items 4 and 5:

* – nie złożyłem wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej w innej jednostce oceny / I have not made any request for a 
  national technical assessment to any other assessment body

* – złożyłem wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej w następujących jednostkach oceny / I have made a request for a 
  national technical assessment to the following assessment bodies:

* zaznaczyć właściwy punkt / please indicate

Oświadczam, że / I declare that:

9 Oświadczenia Wnioskodawcy / statements of the Applicant

Załączniki, w tym wg § 2. ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) / enclosures, including by § 2. clause 3 of the regulation of Ministry of Infrastructure 
and Construction of 17th November 2016 on national technical assessment (Official Journal, pos. 1968):

1. 

2. 

3.

4.

Miejscowość i data
Place and date

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy3

Signature and seal of the Applicant3



ANNEx TO THE AppLICATION FOR ITB NATIONAL TECHNICAL ASSESSmENT 

ZałącZnIk dO wnIOsku O wydanIE 
KRAJOWEJ OCENY TECHNICzNEJ ITB

1 Załącznik do wniosku skierowanego do / annex to the application made to:

2 Wnioskodawca / Applicant:

3 Oświadczenie Wnioskodawcy  / statement of the Applicant
Oświadczam, że wyrób budowlany określony w pkt 4 i 5 wniosku / I declare that the construction 
product referred to in items 4 and 5 of the application:

* – nie jest objęty ważną Aprobatą Techniczną / is not covered by the valid Technical Approval

* – nie jest w pełni objęty ważną Aprobatą Techniczną o numerze
  is not fully covered by the valid Technical Approval no

* – jest objęty ważną Aprobatą Techniczną o numerze
  is covered by the valid Technical Approval no

* – jest objęty Rekomendacją Techniczną o numerze
  is covered by the Technical Recommendation no
* zaznaczyć właściwy punkt / please indicate

Miejscowość i data
Place and date

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy4

Signature and seal of the Applicant4

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
BUILDING  RESEARCH  INSTITUTE
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

4 Osobą reprezentującą wnioskodawcę i odpowiedzialną za realizacje wymagań jednostki 
 oceny technicznej jest / The person representing the applicant and responsible for 
 implementing the requirements of the technical assessment body is:

5 Płatnik (nazwa i adres firmy, NIP)4 / Payer (name and address, active VAT number)4:

4 Tylko w przypadku, gdy płatnik jest inny niż Wnioskodawca  / Complete only if the payer is different from the Applicant
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