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Załącznik do Zlecenia certyfikacji  
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A. Dane wnioskodawcy 

Nazwa         tytuł       
  Nazwisko, imię    

Urodzony (-a):        
  Data, miejscowość 

B. Potwierdzenie pracodawcy 

 dla pierwszej certyfikacji: doświadczenie zawodowe wnioskodawcy: 

Metoda, stopień (np. VT 2)                               

Liczba miesięcy aktywności NDT                               

 dla recertyfikacji lub odnowienia 

Niniejszym potwierdza się ciągłość doświadczenia we wnioskowanej metodzie NDT bez 
istotnej przerwy zgodnie z EN ISO 9712 na następujący okres: 

od:       do:       

               
miejscowość  Data  podpis/ pieczęć/ pracodawca 

C. Potwierdzenie dla certyfikatów wg dyrektywy  urządzeń ciśnieniowych 

Niniejszym potwierdza się, wnioskodawca prowadził działania w zakresie badań nieniszczą-
cych w obszarze urządzeń ciśnieniowych przez ponad 60 dni roboczych w okresie 12 mie-
sięcy. W przypadku kilku metod badawczych, na każdą wnioskowaną metodę przypadało się 
co najmniej 15 dni roboczych. Te czasy doświadczenia dotyczą okresu do 5 lat wstecz. 

Jednostka potwierdzająca: 
 

  wytwórca urządzeń  
ciśnieniowych 

 
 użytkownik urządzeń  
ciśnieniowych 

 
 jednostka notyfikowana 

               
miejscowość  data  podpis / pieczęć / pracodawca 

 

mailto:zertifizierung@tuev-thueringen.de


Załącznik do zlecenia certyfikacji 

505 02_Anhang zum Zertifizierungsauftrag_PL  Rev.07/20PL 
  Strona 2 z 2 

Kodeks postępowania – Zasady etyczno-zawodowe 
 

Zasady etyczno-zawodowe 
Osoby posiadające certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej personel lub uczestniczące w programie certyfi-
kacji Jednostki Certyfikującej Systemy i Personel TÜV Thüringen e.V. (zwani dalej specjalistami NDT) muszą 
zapewnić z najlepszą wiedzę i przekonaniem, że poprzez swoją pracę unikają powodowania szkód osobowych i 
materialnych, a interes publiczny jest chroniony. Zobowiązują się do przestrzegania tych zasad etyczno-
zawodowych.  
 

Integralność 
Specjaliści NDT są zobowiązani do zachowania lojalności i bezstronności wobec każdego w życiu zawodowym 
oraz do odpowiedniego wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności. 
 

Odpowiedzialność wobec ogółu społeczeństwa 
Specjaliści NDT mają obowiązek dbać i chronić dobro publiczne podczas wykonywania swoich czynności NDT. 
Podejmując się tego zadania, są zobowiązani w razie potrzeby, do informowania właściwych organów w odpo-
wiednim czasie, odrzucenia niektórych obowiązków lub wyciągania odpowiednich konsekwencji. Specjaliści NDT 
mogą wziąć na siebie odpowiedzialność tylko w takim zakresie, w jakim są do tego przygotowani poprzez szkole-
nie i doświadczenie; muszą przez cały obiektywnie postępować, raportować i oceniać obiektywnie oraz wyrażać 
swoją opinię w sposób profesjonalny, 
 

Ujawnienie informacji 
Specjaliści NDT nie będą przekazywać informacji do użytku osobistego lub dla korzyści osób trzecich, które mo-
głyby wyrządzić szkodę na rzecz badań nieniszczących. Wszystkie publikacje dotyczące badań nieniszczących 
powinny opierać się na rzetelnych badaniach i wiedzy. 

 

Konflikt interesów 
 

Zasadniczo specjaliści NDT powinni starać się unikać sytuacji konfliktowych. W przypadku nieuniknionej sytuacji 
powinni jednak niezwłocznie ujawnić tło każdemu partnerowi. Specjaliści NDT muszą postępować, oceniać i po-
dejmować decyzje bez interesu własnego i korzyści osobistych. 
 

Zależności względem pracodawcy 
Specjaliści NDT muszą mieć jasno określone stosunki pracy ze swoim pracodawcą. Stanowisko, uprawnienia i 
odpowiedzialności muszą być jasno uregulowane. Dotyczy to również osób prowadzących działalność własną. 
 

Wykroczenia 
Specjaliści NDT nie mogą podpisywać raportów ani innych dokumentów systemów jakości, których treści nie są w 
stanie w pełni potwierdzić zgodnie z najlepszą wiedzą lub za które nie ponoszą odpowiedzialności. Specjaliści 
NDT nie mogą zmieniać certyfikatów ani ich kopii i nie mogą dopuszczać do ich niewłaściwego wykorzystania. 
 

Naruszenie zasad etyczno-zawodowych 
Jeśli specjaliści NDT naruszą niniejsze zasady etyczno-zawodowe, to ich certyfikaty wydane im przez Jednostkę 
Certyfikującą Systemy i Personelu TÜV Thüringen e.V., zostaną przez Jednostkę Certyfikującą Systemy i Perso-
nel TÜV Thüringen e.V. unieważnione. Certyfikaty uznane za nieważne muszą zostać zwrócone do Jednostki 
Certyfikującej Systemy Personel TÜV Thüringen e.V. 

 

Naruszenie innych zasad lub przepisów 
Naruszenie zasad lub przepisów stowarzyszeń zawodowych może również skutkować unieważnieniem przez Jed-
nostkę Certyfikującą Systemy i Personel TÜV Thüringen e.V.  certyfikatów wydanych przez Jednostkę Certyfikują-
cą Systemy i Personel TÜV Thüringen e.V. Dotyczy to również przypadków, gdy czynności NDT są przeprowadza-
ne w związku z czynami przestępczymi. Stwierdzone naruszenia zasad etyki zawodowej są przedstawiane komite-
towi ekspertów ds. „Badań nieniszczących” Jednostki Certyfikującej Systemy i Personel TÜV Thüringen e.V. i mo-
gą prowadzić do unieważnienia certyfikatu.  
 
Ze względów formalnych należy zauważyć, że osoba certyfikowana musi rejestrować wszystkie skargi skierowa-
ne przeciwko niej w obszarze certyfikatu kompetencji. 

              
miejscowość data  Nazwisko / podpis wnioskodawcy 

 


