
akredytowaną przez ASME i  podpisz z nią
Umowę na świadczenie usług
inspekcyjnych.

I.SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Wybierz Autoryzowaną
Agencję Inspekcyjną (TÜV Thüringen e.V.)

odpowiednich do wybranego przez firmę
zakresu certyfikacji.
Opcja 1 – w wersji elektronicznej lub
Opcja 2 – w wersji drukowanej 
ze strony www.ASME.org
Korzystanie z kopii jest zabronione.

2.Dokonaj zakupu Przepisów
ASME B&PV Code oraz Norm

3.Złóż do ASME wniosek 
o przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego
przynajmniej 6 m-cy przed datą gotowości
firmy do auditu. Wniosek aplikacyjny
wypełnia się i wysyła elektronicznie poprzez
platformę CA-Connect. Równolegle prześlij
pocztą do ASME podpisany Accreditation/
Cerification Agreement dostępny do
pobrania ze strony ASME.org.

4.Dokonaj płatności do ASME
(ASME rozpocznie przetwarzanie wniosku
WYŁĄCZNIE po uregulowaniu wszystkich
opłat  i sprawdzeniu czy została podpisana
Umowa o świadczenie usług inspekcyjnych z
wybraną Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną.

PROCEDURA UZYSKANIA CERTYFIKATU ASME

TUV-THURINGEN.PL

II.PRZYGOTOWANIE DO AUDITU
 5.Przygotowanie i wdrożenie Systemu Kontroli
Jakości według wymagań przepisów ASME Code  z
pomocą wybranej Autoryzowanej Agencji
Inspekcyjnej obejmujące:

-stworzenie harmonogramu przygotowania do
auditu certyfikacyjnego ASME,
-opisanie Systemu Kontroli Jakości w formie
Księgi Jakości (w wersji angielskiej z polskim
tłumaczeniem ) wraz z odpowiednimi
formularzami i wykorzystaniem systemów
elektronicznych stosowanych przez firmę,
- ustalenie reprezentatywnego wyrobu firmy do
demonstracji wdrożenia Systemu Kontroli
Jakości podczas auditu certyfikacyjnego ASME,
- przygotowanie dokumentacji projektowej
wyrobu (obliczenia projektowe, rysunki,
zestawienia materiałowe itp.)
- kwalifikację procedur spawalniczych PQR,
opracowanie instrukcji spawania WPS,
- certyfikację spawaczy/operatorów spawania
WPQ/WOPQ oraz personelu NDE,
-przygotowanie i certyfikację procedur badań
nieniszczących,
- przygotowaniu planu kontroli i badań,
- zakupy materiałów i ich kontrolę na wejściu,
- wykonanie wyrobu demonstracyjnego według
wymagań Księgi Jakości,
Akceptowalne jest częściowe
zaawansowanie wytworzenia pod
warunkiem, że wszystkie elementy
opisanego Systemu Kontroli Jakości będą
zademonstrowane w trakcie auditu.
Do demonstracji może być użyty wyrób
przeznaczony do sprzedania.
6. Audit wstępny ( zwykle
ok. 3-4 tygodnie przed audytem
certyfikacyjnym) jest przeprowadzany przez
Autoryzowanego
Inspektora dedykowanego do firmy oraz jego
Autoryzowanego Inspektora Nadzorującego.
Wdrożenie zaleceń jest weryfikowane przed
terminem auditu certyfikacyjnego. 
7. Audit certyfikacyjny przeprowadza Zespół
Auditowy składający się z Leadera Zespołu
wyznaczanego przez ASME oraz dwóch
przedstawicieli Autoryzowanej Agencji
Inspekcyjnej. Są to te same osoby , które
przeprowadzały audit wstępny. 
Po pozytywnym wyniku auditu Leader Zespołu
przesyła raport z rekomendacją wydania
certyfikatu do Komitetu ASME, który finalnie
decyduje o jego wydaniu.

III.WYDANIE CERTYFIKATU I
JEGO WAŻNOŚĆ

8. Firma otrzymuje Certyfikat Autoryzacji
oraz metalowy stempel ASME w terminie
ok. 4 do 6 tygodni od daty auditu
zakończonego pozytywnym wynikiem. 
Adres podany w certyfikacie wskazuje
lokalizację prac spawalniczych związanych z
wytwarzaniem certyfikowanych urządzeń.
Możliwe jest rozszerzenie lokalizacji o place
budowy nadzorowane przez firmę.
 
9. Certyfikat autoryzujący firmę do
używania znaku certyfikacyjnego ASME
jest ważny przez 3 lata. 
Po tym okresie wymagany jest audit
recertyfikujący.

10. Po otrzymaniu Certyfikatu Autoryzacji
ASME, firma powinna zwrócić się do
organizacji National Board o Certyfikat
Autoryzacji do Rejestracji urządzeń i ich
oznaczania kolejnym numerem NB. 
Takie wymagania są stawiane przy
dostarczaniu urządzeń praktycznie do
wszystkich Stanów w USA.

https://www.asme.org/wwwasmeorg/media/resourcefiles/shop/certification%20&%20accreditation/bpv-certification/bpv-certification-list-of-authorized-inspection-agencies.pdf
https://www.asme.org/wwwasmeorg/media/resourcefiles/shop/certification%20&%20accreditation/bpv-certification/bpv-certification-list-of-authorized-inspection-agencies.pdf
https://www.asme.org/
https://caconnect.asme.org/
https://www.asme.org/wwwasmeorg/media/ResourceFiles/Shop/Certification%20%26%20Accreditation/General%20Downloads/General-Downloads_Forms_Accreditation-and-Certification-Agreement-Form.pdf
https://www.asme.org/certification-accreditation/asme-certification-process/price-guide
https://www.nationalboard.org/

