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ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI INSPEKCYJNEJ TYPU A
SCOPE OF ACCREDITATION FOR INSPECTON BODY TYPE A
Nr/No AK 012
wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie/Issue 15 z/of 12.02.2021

Nazwa i adres jednostki inspekcyjnej
Name and address of inspection body

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
PRACOWNIA INSPEKCYJNA
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
AK 012

Rodzaj inspekcji / Type of inspection:
IWTO

Inspekcje warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów / Inspections of technical and organisational
conditions of production processes

IH

Inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia / Inspections for homologation and approval purposes
Wersja strony/Page version: A

KIEROWNIK BIURA
ds. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AK 012 z dnia 12.02.2021 r.
Cykl akredytacji od 12.02.2021 r. do 06.03.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No AK 012 of 12.02.2021
Accreditation cycle from 12.02.2021 to 06.03.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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Symbol
inspekcji
IWTO.1

IWTO.3

Zakres akredytacji Nr AK 012

Rodzaj inspekcji
Inspekcje warunków
techniczno-organizacyjnych
produkcji wyrobów

Dziedzina inspekcji
Kontrola WTO produkcji
wyrobów motoryzacyjnych

Kontrola WTO produkcji
wyrobów diagnostycznych

Metody i procedury inspekcji
Metodyka M1 dot. kontroli warunków
technicznych i organizacyjnych do
prowadzenia stabilnej produkcji,
przed udzieleniem certyfikacji
wyd. VIII, 14 października 2019 r.
Metodyka M2 dot. kontroli warunków
technicznych i organizacyjnych do
prowadzenia stabilnej produkcji
w ramach nadzoru nad udzieloną
certyfikacją
wyd. VIII, 14 października 2019 r.
Metodyka M3 dot. kontroli warunków
technicznych i organizacyjnych do
prowadzenia stabilnej dystrybucji,
przed udzieleniem certyfikacji
wyd. VIII, 14 października 2019 r.
Metodyka M4 dot. kontroli warunków
technicznych i organizacyjnych do
prowadzenia stabilnej dystrybucji
w ramach nadzoru nad udzieloną
wyd. VIII, 14 października 2019 r.
Wersja strony: A
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Symbol
inspekcji

Rodzaj
inspekcji

IH.4

Inspekcje do
celów
homologacji
i dopuszczenia

Dziedzina
inspekcji
Przeprowadzanie
kontroli zgodności
produkcji pojazdu,
przedmiotu
wyposażenia lub
części

Kategoria
pojazdów /
Przedmiot
wyposażenia
lub część
M,N,O,C,R,T,L,S

Dokument odniesienia /
Metody i procedury inspekcji
Ustawa z dnia 20.06.1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym
Kategoria pojazdów: M,N,O:
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.03.2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych i przyczep oraz
ich przedmiotów wyposażenia lub części
Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 05.09.2007 r.
ustanawiająca ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30.05.2018 r.
w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz
układów, komponentów i oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych do
tych pojazdów, zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr
595/2009 oraz uchylające dyrektywę
2007/46/WE
Kategoria pojazdów: C,R,T:
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
18.06.2013 r. w sprawie homologacji typu
ciągników rolniczych i przyczep oraz typu
ich przedmiotów wyposażenia lub części
Kategoria pojazdów: L:
Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
17.06.2013 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów samochodowych mających dwa
lub trzy koła, niektórych pojazdów
samochodowych mających cztery koła,
motorowerów oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia
15.01.2013 r. w sprawie homologacji
i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub
trzykołowych oraz czterokołowców
Kategoria pojazdów: S:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego
2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru
rynku pojazdów rolniczych i leśnych
Metodyka M9 dot. kontroli zgodności
produkcji wyrobów homologowanych
wyd. VIII z 14.10.2019 r.
Wersja strony: A
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Symbol
inspekcji

Rodzaj
inspekcji

IH.4

Inspekcje do
celów
homologacji
i dopuszczenia

Dziedzina
inspekcji
Przeprowadzanie
kontroli zgodności
produkcji pojazdu,
przedmiotu
wyposażenia lub
części

Kategoria
pojazdów /
Przedmiot
wyposażenia
lub część
Silniki kat:
NRE, NRG,
NRSh, NRS,
IWP, IWA, RLL,
RLR, SMB, ATS

Dokument odniesienia / Metody i
procedury inspekcji
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z
dnia 14.09.2016 r. w sprawie wymogów
dotyczących wartości granicznych emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz
homologacji typu w odniesieniu do silników
spalinowych wewnętrznego spalania
przeznaczonych do maszyn mobilnych
nieporuszających się po drogach,
zmieniające rozporządzenia (UE)
nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz
zmieniające i uchylające dyrektywę
97/68/WE wraz z jego Rozporządzeniami
Delegowanymi 2017/654, 2017/655,
2017/656 z dnia 19.12.2016 r.
Metodyka M9 dot. kontroli zgodności
produkcji wyrobów homologowanych wyd.
VIII z 14.10.2019 r.
Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AK 012
Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK BIURA
ds. AKREDYTACJI
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM

TADEUSZ MATRAS
dnia: 12.02.2021 r.
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