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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-03-3 jest ocena zgodności z dokumentami
normatywnymi wyrobów oraz certyfikacja upoważniająca do oznaczania wyrobu znakiem
zgodności CE wraz z towarzyszącym mu oznaczeniem gwarantowanego poziomu mocy.
Program dotyczy maszyn i urządzeń produkowanych (importowanych) powtarzalnie (wg tej
samej dokumentacji technicznej) oraz produkowanych w tych samych warunkach (technologia,
maszyny itp.), przeznaczony jest do certyfikacji maszyn pod względem emisji hałasu do
środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz oceny zgodności bezpieczeństwa konstrukcji i
użytkowania maszyn i urządzeń.

3. Cel i zakres programu
Celem programu certyfikacji jest określenie zasad certyfikacji wyrobów, które dotyczą
wspólnych cech – „hałas” i „bezpieczeństwo” i do których stosuje się ten sam system
certyfikacji, te same procedury, takie same wyspecyfikowane wymagania np. dopuszczalnych
poziomów hałasu, co do osłon, napędów, wyposażenia elektrycznego itp.
Program obejmuje certyfikację maszyn i urządzeń ujętych w Tablicy 1.

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. Typ certyfikacji 3 (w oparciu o PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
zastosowany w programie
Typ certyfikacji 3 obejmuje:
1. Wybór – dokumenty normatywne, pobranie(znakowanie) próbki
2. Określenie właściwości - badanie i/lub kontrolę wyrobu (przez kompetentne jednostki),
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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 zgodności lub innego
oświadczenia o zgodności (atestacja), udzielenie prawa do stosowania certyfikatów lub
innych oświadczeń o zgodności (udzielenie zezwolenia)
6. Nadzór - badanie i/lub kontrolę próbek z fabryki, ocenę produkcji

6. Proces certyfikacji
Szczegółowo proces certyfikacji opisano w Informatorze, dostępnym na stronie internetowej
ZC IZTW.

7. Identyfikacja dokumentów normatywnych certyfikacji
Dokumentami stosowanymi przy certyfikacji są normy zharmonizowane z dyrektywami
2000/14/WE i 2006/42/WE i niezharmonizowane, kryteria techniczne i przepisy techniczne
podane w załączniku nr 1, a także dyrektywy zawarte w rozporządzeniach:
• Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202. – Dyrektywa dotycząca emisji hałasu do otoczenia przez
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
2000/14/EC(wraz ze zmianami 2005/88/EC – Dz. U. z
2006r. nr 32, poz. 223)
Tablica 1. Nazwy wyrobów / grup wyrobów.
(11/1) Zmechanizowana hydrauliczna przetwornica ciśnienia
(41/3) Zespolona pompa wodna (nie do używania pod wodą)
Pompy
Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
(3/1) Agregat sprężarkowy (< 350 kW)
Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
(4/1) Ręczna kruszarka do betonu i młoty napędzane (dowolnym sposobem)
Narzędzia ręczne
Maszyny wirujące.
Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
(20/1) Agregat prądotwórczy
(31/3) Agregat prądotwórczy ≥ 400 kW
(22/1) Agregat spawalniczy
Zestawy wytwarzające energię
(32/3) Zamiatarka zmechanizowana
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(33/3) Pojazd do zbierania odpadów
(37/3) Maszyna do usuwania śniegu z wirującymi narzędziami, samojezdna, z wyłączeniem osprzętów
(38/3) Pojazd z urządzeniem wysysającym
(30/3) Maszyny gąsienicowe do pracy na śniegu
(13/3) Urządzenie chłodzące na pojazdach
Pojazdy specjalne
(17/1) Żuraw samojezdny/dźwignice
(21/1) Żuraw wieżowy
(3/3) Dźwig budowlany towarowy (z silnikiem elektrycznym)
(10/3) Wciągarki budowlane (z silnikiem elektrycznym)
(1/1) Dźwigi budowlane towarowe do transportu towarów (napędzane silnikiem spalinowym)
(5/1) Wciągarka budowlana (napędzana silnikiem spalinowym)
(12/3) Przenośnik taśmowy
Przenośniki
(15/1) Wózki podnośnikowe, napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą (z wyłączeniem
innych wózków podnośnikowych z przeciwwagą, z obciążeniem nominalnym nie większym niż
10 ton)
(25/3) Wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą (tylko "inne wózki
podnośnikowe z przeciwwagą", z nominalnym obciążeniem nie większym niż 10 ton)
Wózki przemysłowe
(6/1) Spycharka (< 500 kW)/Maszyny do robot ziemnych
(7/1) Wywrotka (< 500 kW)
(8/1) Koparka hydrauliczna lub linowa (< 500 kW)
(9/1) Koparkoładowarka (< 500 kW)
(10/1) Równiarka (< 500 kW)
(12/1) Ugniatarka wysypiskowa typu ładowarkowego z łyżką (< 500 kW)
(16/1) Ładowarki (< 500 kW)
(29/3) Układarka do rur
(39/3) Koparka do rowów
(1/3) Podest ruchomy z silnikiem spalinowym
(15/3) Urządzenie do załadunku i rozładunku silosów lub cystern samochodowych
Urządzenia magazynowe
(16/3) Kontener do gromadzenia szkła
(26/3) Samojezdny kontener na odpady
Kontenery ogólnego zastosowania
(13/1) Kosiarki do trawników, z wyłączeniem sprzętu rolnego i leśnego, urządzeń wielofunkcyjnych,
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z podstawowym układem napędowym, który ma zainstalowaną moc większą niż 20 kW
(14/1) Przycinarka do trawników (przycinarki krawędziowe do trawników)
(18/3) Przycinarka do żywopłotu
(17/3) Ręczna kosiarka do trawy (podcinarka krawędziowa do trawy)
(18/1) Redlica motorowa (< 3 kW)
(23/3) Dmuchawa do liści
(24/3) Zbierarka do liści
(35/3) Kultywator (gruntofreza)
(36/3) Strzępiarka (wiórownica)
Sprzęt ogrodniczy
(2/3) Kosy mechaniczne (wykaszarki)
(6/3) Przenośna pilarka łańcuchowa
Sprzęt leśny
(4/3) Pilarka taśmowa na potrzeby budownictwa
(5/3) Stołowa pilarka tarczowa na potrzeby budownictwa
Obrabiarki do obróbki drewna
(14/3) Wiertnica
(9/3) Betoniarka do mieszanki betonowej lub zaprawy murarskiej
(11/3) Pompy do betonu oraz agregaty tynkarskie
(28/3) Urządzenia do palowania
(40/3) Betoniarka samochodowa
Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
Maszyny budowlane i sprzęt budowlany. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
Kompatybilność elektromagnetyczna
(2/1) Maszyna do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne i ubijaki
wibracyjne)
(19/1) Układarka do nawierzchni (z wyjątkiem układarki wyposażonej w listwę do intensywnego
zagęszczania)
(7/3) Pojazd do wysokociśnieniowego spłukiwania i wysysania
(8/3) Maszyna do zagęszczania (tylko ubijak eksplozyjny)
(19/3) Wysokociśnieniowe maszyny do spłukiwania
(20/3) Wysokociśnieniowa maszyna wodno strumieniowa
(22/2) Wycinarka do fug
(27/3) Układarka do nawierzchni (wyposażona w listwę do intensywnego zagęszczania)
(34/3) Frezarka do nawierzchni drogowych
(21/3) Młot hydrauliczny

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII WYTWARZANIA
KRAKÓW

PRC – 03 - 3

Wydanie
Data

VI
14.08.2015

Strona

7

Stron

11

Roboty drogowe

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

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.
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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.

h. Przedłużenie okresu ważności certyfikatu
Opis postępowania znajduje się w punkcie 18. Informatora.

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 punkcie 19.
Informatora.

15. Nadzór nad wydanymi certyfikatami oraz wyrobami posiadającymi
certyfikaty
Tryb postępowania w nadzorze określa umowa i załącznik do umowy podpisywanej z
Posiadaczem Certyfikatu oraz punkty 14,15 i 16 Informatora.
Przy opracowywaniu harmonogramu należy brać pod uwagę wymagania załącznika VI
dyrektywy 2000/14/WE.
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16. Sprawozdanie z badań lub kontroli, raport z kontroli Warunków
Techniczno-Organizacyjnych
Sprawozdanie z badań lub kontroli powinno być opracowane zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO/IEC 17025, raport z kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych powinien
być opracowany zgodnie z pkt 4.1. Informatora.

17. Minimalna częstość badań i kontroli, kontroli WTO
Terminy przeprowadzenia działań w nadzorze zawarte są w umowie o warunkach stosowania
certyfikatu.

18. Umowa o warunkach stosowania certyfikatu i nadzoru nad
wyrobem
Wzór umowy zawiera znajduje się na stronie internetowej ZC IZTW – druk PC-01-01/12.

19. Działania klienta po zawieszeniu, cofnięciu, zakończeniu
certyfikacji:
a) Posiadacz oświadczenia/certyfikatu nie wydaje oświadczeń odnoszących się do
certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który może być uznany za wprowadzający w
błąd lub nieuprawniony.
b) Posiadacz oświadczenia/certyfikatu powinien zaprzestać stosowania wszelkich działań
reklamowych, które zawierają jakiekolwiek odniesienie do niej (np. informacji
zawartych na stronie internetowej).
c) Posiadacz oświadczenia/certyfikatu powinien zwrócić na żądanie jednostki
certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne.
d) Posiadacz oświadczenia/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.

e) w przypadku ustania przyczyny zawieszenie oświadczenia/certyfikatu, właściciel
oświadczenia/certyfikatu może zwrócić się z pisemna prośbą do ZC IZTW, o
wznowienie ważności oświadczenia/certyfikatu. Dalsze czynności, w tym wskazanie
osób odpowiedzialnych za prowadzenie procesu wg procedury PC-01-01, zależne są od
przyczyn powstania zawieszenia.
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20. Działania Jednostki po zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji.
Działania jednostki podane są w umowie zawieranej z wnioskodawcą oraz w punkcie 17
Informatora.

21. 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.

22. 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),
• wydanie dokumentów certyfikacyjnych po przeprowadzeniu zmienionych działań
związanych z nadzorem (jeżeli nadzór jest częścią programu certyfikacji, Informator
punkty 14,15 i 16),
• zapisy o odstępstwach od powyżej wymienionych działań.

23. Dokumenty związane
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24. Załączniki
Opracował:
Krzysztof Wcisło
Szymon Misiołek

