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kopiowania i rozpowszechniania dokumentu, bez zgody kierownika Zakładu Certyfikacji.
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1. Informacje ogólne
Właścicielem programu jest Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.
Jednostką realizującą program jest Zakład Certyfikacji IZTW.

2. Przedmiot programu
Przedmiotem programu certyfikacji PRC-14-WE jest ocena zgodności maszyn według
procedury badania typu WE stanowiącej p. 2. załącznika Nr 6 rozporządzenia MG z dnia 21
października 2008 r., zwanego dalej: rozporządzeniem.

3. Cel i zakres programu
Celem programu jest zapewnienie przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności
maszyn z wymaganiami rozporządzenia.
Program stosuje się do prowadzenia oceny zgodności maszyn wymienionych w załączniku Nr 5
rozporządzenia i w zakresie notyfikacji nr 1455 IZTW (MP z dnia 24 kwietnia 2013 poz. 328):
• Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub
mięsa i podobnych materiałów:
− pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół
lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem
posuwowym,
− pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie
obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,
− pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym
mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub
odbieraniem,
− pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem
przemieszczania piły oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
• Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.
• Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem
posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
• Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych
materiałów:
− pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub
wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,
− pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.
• Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.
• Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.
• Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych
materiałów.
• Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.
• Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub
odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i
prędkość przekraczającą 30 mm/s.
• Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
• Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
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• Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w
mechanizm prasujący.
• Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.

4. Definicje
Badanie – określenie co najmniej jednej właściwości przedmiotu oceny zgodności, zgodnie
z procedurą
Kontrola – badanie projektu wyrobu, wyrobu, procesu lub instalacji i określenie ich
zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami lub, na podstawie profesjonalnego osądu, z
wymaganiami ogólnymi.
Ocena Zgodności – wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące wyrobu,
procesu zostały spełnione. Ocena zgodności obejmuje działania takie jak badanie i kontrola,
jak również certyfikacja.
Ocena (przegląd) - weryfikacja przydatności, adekwatności i skuteczności działań
związanych z wyborem i określeniem oraz wyników tych działań w odniesieniu do
spełnienia przez przedmiot oceny zgodności wyspecyfikowanych wymagań

5. System certyfikacji 1a (w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17067:201401) zastosowany w programie
System certyfikacji 1a obejmuje:
1. Wybór – dokumenty normatywne, pobranie(znakowanie) próbki
2. Określenie właściwości - badanie i/lub kontrolę wyrobu (przez kompetentne jednostki),
3. Przegląd - badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia, w celu
ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione
4. Decyzję dotyczące certyfikacji - Udzielanie,
ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie certyfikacji

utrzymywanie,

rozszerzanie,

5. Atestacja, udzielanie zezwolenia - wydanie certyfikatu badania typu WE
oraz dodatkowo:
6. ocenę procesu produkcyjnego lub systemu jakości w przypadku produkcji seryjnej,
zgodnie z wymaganiami punktu A.1.b) załącznika VII dyrektywy maszynowej
2006/42/WE (p. 1.2.2 załącznika Nr 2 rozporządzenia)

6. Proces certyfikacji
Szczegółowo proces certyfikacji wg procedury badania typu WE opisano w procedurze PC-JNWE -01. „Procedura. Badanie typu WE.”
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7. Identyfikacja dokumentów normatywnych certyfikacji
1. Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE - ZAŁĄCZNIK I „Zasadnicze wymagania w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania” (rozdział 2 i 3
rozporządzenia).
2. Normy zharmonizowane do wymienionych w punkcie 3. programu grup wyrobów określone
w Dzienniku Urzędowym.

8. Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji i przyjęcie wniosku
Proces zgłaszania wyrobów do certyfikacji opisuje punkt 2 w Informatorze. Przyjmowanie
wniosków opisuje punkt 3 Informatora.

9. Procedura poboru (znakowania) próbek do badań i kontroli
Zakład Certyfikacji IZTW dokonuje poboru bądź znakowania próbek do badań i kontroli
zgodnie z przyjętym dokumentem odniesienia. Jeśli w dokumencie odniesienia nie ustalono
inaczej, liczność i rodzaj próbek ustala ZC IZTW.

10. Możliwości badawcze
Zakład Certyfikacji IZTW korzysta z wyników badań laboratoriów akredytowanych PCA
(laboratorium akredytowane IZTW i/lub zewnętrzne akredytowane laboratoria badawcze)
działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025 przy przeprowadzaniu procesu oceny zgodności
z dokumentami normatywnymi.
Zakład Certyfikacji IZTW może również nadzorować prace badawcze na rzecz certyfikacji w
Laboratorium producenta.
Kontrole na rzecz certyfikacji wykonywane są przez specjalistów ZC.

11. Ocena systemu dostawcy
ZC IZTW przeprowadza ocenę początkową procesu produkcyjnego wnioskodawcy zgodnie z
pkt. 4. Informatora.

12. Przegląd
Przegląd dokonywany jest przez wybranego pracownika ZC IZTW zgodnie z pkt. 5.
Informatora lub w przypadkach wątpliwych bądź też niejednoznacznych kierownik może
posłużyć się opinią Komitetu Technicznego zgodnie z pkt. 6. Informatora.

13. Decyzje dotyczące certyfikacji
a. Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji
Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji opisane jest w punkcie 7. Informatora

b. Zawieszenie procesu certyfikacji
Zawieszenie procesu certyfikacji opisane jest w punkcie 8. Informatora
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c. Przerwanie procesu certyfikacji
Przerwanie procesu certyfikacji opisane jest w punkcie 9. Informatora. W przypadku
przerwania procesu certyfikacji, jednostka certyfikująca może domagać się poniesienia przez
wnioskującego kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

d. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu
Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania podejmuje kierownik ZC IZTW lub osoba
upoważniona. Opis postepowania znajduje się w punkcie 10. Informatora.

e. Odmowa wydania certyfikatu
Opis postępowania znajduje się w punkcie 12. Informatora.

f. Rozszerzenie zakresu certyfikatu
Opis postępowania znajduje się w punkcie 13. Informatora

g. Zawieszanie i cofanie certyfikatów
Opis postępowania znajduje się w punkcie 17. Informatora oraz w umowie zawartej z
wnioskodawcą.

14. Atestacja, udzielanie zezwolenia, wznowienie
a. Wydanie certyfikatu
Opis postępowania znajduje się w punkcie 11. Informatora.

b. Stosowanie certyfikatów
Stosowanie certyfikatów opisane jest w punktach 15. 16. Informatora.

c. Wznowienie
W przypadku wznowienia certyfikatu sposób postepowania jest opisany w umowie
podpisywanej z klientem oraz w punkcie 19. Informatora.

15. Umowa o warunkach stosowania certyfikatu
Wzór umowy zawiera znajduje się na stronie internetowej ZC IZTW.
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16. Działania klienta po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu
certyfikacji:
a) W przypadku gdy ważność certyfikatu badania typu nie została odnowiona producent
zaprzestaje wprowadzania do obrotu danej maszyny.
b) Posiadacz certyfikatu nie wydaje oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich
wyrobów w sposób, który może być uznany za wprowadzający w błąd lub
nieuprawniony.
c) Posiadacz certyfikatu powinien zaprzestać stosowania wszelkich działań reklamowych,
które zawierają jakiekolwiek odniesienie do niej (np. informacji zawartych na stronie
internetowej).
d) Posiadacz certyfikatu powinien zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wydane
dokumenty certyfikacyjne.
e) Posiadacz certyfikatu powinien zastosować się do dodatkowych sankcji związanych
nałożonych przez jednostkę, które dostosowane będą do przyczyny wprowadzenia
zawieszenia/cofnięcia/zakończenia certyfikacji. W szczególności mogą one dotyczyć:
o

Zakazu sprzedaży wyrobów, które zawierają oznaczenia wskazujące, że wyrób ten
spełnia wymagania certyfikacyjne.

o

Poinformowanie przez Posiadacza certyfikatu swoich klientów o
zawieszeniu/cofnięciu certyfikacji.

o

Wycofanie z rynku wyrobów, które były objęte certyfikacją przez Posiadacza
certyfikatu.

f) w przypadku ustania przyczyny zawieszenie certyfikatu, właściciel certyfikatu może
zwrócić się z pisemna prośbą do ZC IZTW, o wznowienie ważności certyfikatu. Dalsze
czynności, w tym wskazanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wg
procedury PC-JN-WE -01, zależne są od przyczyn powstania zawieszenia.

17. Działania Jednostki po zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji.
Działania jednostki podane są w umowie zawieranej z wnioskodawcą oraz w punkcie 17
Informatora.

18. Udostępnianie dokumentów certyfikacyjnych przez klienta
W przypadku gdy Posiadacz Certyfikatu przekazuje innym kopie dokumentów
certyfikacyjnych, muszą one być skopiowane w całości. Możliwym jest kopiowanie częściowe
dokumentów certyfikacyjnych jedynie w taki sposób, aby zachowana została jednoznaczna
identyfikacja przedmiotu certyfikatu oraz jego zakresu, a także aby nie wystąpiła sytuacja
celowego wprowadzania w błąd.
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19. Udostępnianie treści programu
Stosowane przez Jednostkę programy certyfikacji są udostępnione są do wglądu na stronie
internetowej Instytutu. Każdorazowo po modyfikacji programu zawartość odnośnika na stronie
internetowej jest niezwłocznie aktualizowana. W przypadku zmian wnoszących merytoryczny
wpływ na udzielone wg danego programu certyfikaty, o zmianach informowany jest każdy
dotknięty takowymi zmianami właściciel certyfikatu. Postępowanie względem certyfikatu po
wprowadzeniu zmian, jak również w przypadku zmian inicjowanych przez właściciela
certyfikatu, jest ustalane indywidualnie dla każdego odrębnego przypadku, z zachowaniem
wszelkich zasad certyfikacji wyrobów opisanych w systemie SZJ.
Ewentualne działania podejmowane w powyższej sytuacji powinny obejmować:
• ocenę (Informator, pkt 2),
• przegląd (Informator, pkt 5),
• decyzję (Informator, pkt 10),
• wydanie zmienionych, formalnych dokumentów certyfikacyjnych, rozszerzających lub
ograniczających zakres certyfikacji (Informator, pkt 11),
• zapisy o odstępstwach od powyżej wymienionych działań.

20. Dokumenty związane
Informator

21. Załączniki
Opracował:
Krzysztof Wcisło
Szymon Misiołek

