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1. Informacje wstępne dla wnioskującego o certyfikację wyrobów
Informacji wstępnych dla ubiegających się o certyfikat udzielają specjaliści Zakładu
Certyfikacji. Obejmują one informacje o:
- przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji wyrobów,
- procedurze dotyczącej certyfikacji wyrobów w ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW,
- normach lub innych dokumentach normatywnych stanowiących specyfikację wymagań
(dokument odniesienia) dla danego wyrobu lub grupy wyrobów,
- zasadach nadzoru nad wyrobami posiadającymi certyfikaty,
- zasadach cofania i unieważniania certyfikatów,
- zasadach przedłużania ważności certyfikatu,
- zasadach nadzoru nad wydanymi certyfikatami,
- procedurze odwołań,
- opłatach za certyfikację.
W przypadku zmiany przepisów prawnych, zasad lub procedury certyfikacji wyrobów,
Zakład Certyfikacji w trybie pilnym przekazuje informacje zainteresowanej stronie w formie
ustnej lub pisemnej w celu ich uwzględnienia i ewentualnego uzupełnienia przez
zainteresowanych stosownej dokumentacji certyfikacyjnej i przesłanie jej do ZC
ŁUKASIEWICZ-IZTW.

2. Zgłoszenie wyrobów do certyfikacji
W fazie ofertowej Kierownik ZC na podstawie zakresu akredytacji oraz znajomości
kompetencji personelu ocenia, czy Jednostka posiada możliwości merytoryczne do oceny
zgłaszanego urządzenia. W przypadku konieczności podzlecenia usług badawczych
jednostkom zewnętrznym, wnioskodawca jest o tym fakcie informowany.
Jeżeli Jednostka nie jest w stanie zapewnić rzetelnej i merytorycznej oceny zgłaszanego
urządzenia, zlecenie takie nie jest przyjmowane.
Wnioskodawca występujący o certyfikację wyrobu wykonuje:
•

badania pełne lub niepełne wyrobu w akredytowanych przez PCA laboratoriach
badawczych, i/lub w zagranicznych laboratoriach badawczych akredytowanych
przez PCA lub jednostkę akredytującą z którą PCA zawarło umowę o wzajemnym
uznawaniu akredytacji, lub jeżeli PCA albo ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW z upoważnienia
PCA zawarły z organizacją zagraniczną porozumienie o wzajemnym uznawaniu
wyników badań, a także wówczas, gdy zobowiązanie o wzajemnym uznawaniu
wyników z badań wynika z przystąpienia Polski do międzynarodowych porozumień
lub systemów, a wyniki badań otrzymuje w postaci sprawozdania z badań,
• kontrolę wyrobu której zakres obejmuje określone wymagania zgodne z
dokumentami normatywnymi takimi jak np.: zasadnicze wymagania, normy,
kryteria techniczne ŁUKASIEWICZ-IZTW, przepisy (w tym prawne), itp.,,
zgodnie z danym programem certyfikacji wyrobu, który jest udostępniony na stronie
Instytutu.

2

Data aktualizacji: 10.07.2019

INFORMATOR
Zakład Certyfikacji

Strona 3 z 12

Badania i/lub kontrola wyrobu dla potrzeb certyfikacji powinna być wykonywana zgodnie z
Polskimi Normami, Kryteriami Technicznymi ŁUKASIEWICZ-IZTW opracowanymi i
zatwierdzonymi w ŁUKASIEWICZ-IZTW lub innymi dokumentami normatywnymi (np.
wymagania zasadnicze dyrektywy) stosowanymi przy certyfikacji. Wybór próbki do badań
dokonuje Zakład Certyfikacji.

3. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku
Wnioskodawca występując o certyfikację wyrobu, składa w ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW (lub
przesyła pocztą) wypełniony wniosek o dokonanie certyfikacji. Wniosek może dotyczyć
typu(ów) wyrobu i jego modeli.
Na wniosku należy jednoznacznie zidentyfikować wyrób zgodnie z symbolem PKWiU i ICS, a
ponadto wniosek powinien zawierać m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

jednoznaczne określenie (zidentyfikowanie) wnioskodawcy ubiegającego się o
wydanie certyfikatu, jego siedzibę i adres,
dane identyfikujące wyrób zgłoszony do certyfikacji,
pełną identyfikację producenta, jego siedzibę i adres,
dane dot. dokumentów stanowiących podstawę certyfikacji wyrobu(ów) (norma,
inny dokument normatywny lub kryteria),
program certyfikacji wyrobu,
wykaz załączników (określa ŁUKASIEWICZ-IZTW),
datę i miejsce sporządzenia wniosku,
podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania w
procesie certyfikacji (konieczne prawne upoważnienie).

Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
•
•
•
•

ocenę początkową procesu produkcyjnego (chyba, że posiada aktualne badania
WTO przeprowadzone przez ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW)
dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu,
kopię sprawozdania z badań i/lub z kontroli lub oryginał sprawozdania,
inne dokumenty wskazane przez Zakład Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, następuje ocena wniosku pod względem
kompletności i pod względem formalnym. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i
załączonej do wniosku dokumentacji, następuje jego rejestracja z datą jego wpływu.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w załączonej do wniosku dokumentacji sporządzany
jest wykaz niezgodności/braków dokumentów. Na podstawie tego wykazu niezwłocznie
przekazywane jest wnioskodawcy pismo przewodnie (wraz z wykazem stwierdzonych
niezgodności/braków), wzywające wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji wnioskowej
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wezwania (decyduje data stempla pocztowego)
dopuszcza się również wysłanie niezgodności droga mailową, w takim przypadku konieczne
jest telefoniczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania maila. Wniosek taki podlega rejestracji
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z datą wpływu uzupełnionych dokumentów do ZC. Nieuzupełnienie dokumentacji
wnioskowej powoduje nierozpatrzenie wniosku i jego zawieszenie.
W przypadku, gdy wnioskodawca dostarcza tylko część wymaganej dokumentacji, dopuszcza
się warunkowy wpis do rejestru wniosków (nie jest to rejestracja wniosku) i dopiero po
dostarczeniu brakującej dokumentacji i po pozytywnej jej ocenie dokonuje się rejestracji
wniosku i prowadzi dalej proces certyfikacji. Zarejestrowanie wniosku jest zapisem
oznaczającym podjęcie zlecenia i przyjęcie posiadanych kwalifikacji za wystarczające do
rzetelnej realizacji zlecenia.

4. Ocena początkowa procesu produkcyjnego wnioskodawcy
Zakład Certyfikacji dokonuje oceny początkowej procesu produkcyjnego wnioskodawcy na
podstawie analizy jednego z następujących elementów:
•

dokumentacji systemu jakości (np. analiza wypełnionego kwestionariusza
wstępnej oceny producenta lub importera),

•

raportu z kontroli warunków organizacyjno-technicznych (WTO) do prowadzenia
stabilnej produkcji lub importu,

•

w oparciu o przedłożony certyfikat potwierdzający wdrożenie SZJ wg PN-EN ISO
9001 wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania jakością
akredytowaną w PCA.

4.1. Kontrola warunków techniczno-organizacyjnych u producenta lub importera
Kontrola WTO do prowadzenia stabilnej produkcji lub importu przeprowadzana jest zgodnie
z formularzem opracowanym przez ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW zawierającym ocenę
przeprowadzonej kontroli.

5. Przegląd i ocena materiału zebranego podczas procesu certyfikacji
Przed dokonaniem przeglądu i oceny, usystematyzowanie materiału następuje poprzez
sporządzenie sprawozdania z oceny zgodności, zawierającego szczegółowe informacje na
temat prowadzonego procesu oceny.
Czynności przeglądu i oceny zebranego podczas procesu certyfikacji obejmują m.in.:
• przegląd i ocenę kompletności dokumentacji wnioskowej,
• ocenę wyników badań i/lub kontroli, sprawozdania z badań i/lub kontroli
• ocenę początkowa procesu produkcyjnego wnioskodawcy zgodnie z p. 4.

6. Orzeczenie Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikującej Wyroby
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Na wniosek kierownika ZC lub wnioskodawcy, gdy zachodzi taka potrzeba (np. wyniki badań,
oceny zgodności lub WTO nie są jednoznaczne lub stwierdzono zagrożenie bezstronności),
Komitet Techniczny działający przy Zakładzie Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW dokonuje
przeglądu i oceny dokumentacji zgromadzonej w procesie certyfikacji.
Komitet Techniczny stwierdza czy nie została naruszona bezstronność i wnioskuje do
kierownika ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW o wydanie bądź odmowę wydania certyfikatu w tej
określonej sprawie lub o odstąpienie od procesu certyfikacji ze względu na możliwość
naruszenia bezstronności.

7. Przekazanie decyzji o wynikach certyfikacji
W przypadku gdy wyrób jest niezgodny z wymaganiami certyfikacyjnymi, ZC informuje
wnioskodawcę o konieczności doprowadzenia do zgodności wyrobu oraz przeprowadzenie
badań i/lub kontroli uzupełniających i dostarczenia do ZC sprawozdania z badań i/lub
kontroli, bądź przeprowadzenia dodatkowych działań celem spełnienia wszystkich wymagań
stawianych w procesie certyfikacji. Wykaz wszystkich zidentyfikowanych niezgodności
przekazywany jest wraz z pismem ZC skierowanym do wnioskodawcy, informującym go o
wynikach procesu certyfikacji, z podaniem terminu usunięcia niezgodności i dostarczenie
potwierdzającego to aneksu do badań i/lub kontroli (maksymalnie 3 miesiące od daty
wysłania przez ZC pisma) dopuszcza się również przekazanie informacji drogą mailową, w
takim przypadku konieczne jest telefoniczne uzyskanie potwierdzenia otrzymania maila. W
przypadku nieusunięcia niezgodności i niedostarczenia aneksu sprawozdania z badań i/lub
kontroli uzupełniających w ww. terminie, kończy się proces certyfikacji ze skutkiem
negatywnym. Przesunięcie terminu usunięcia niezgodności jest możliwe w wyjątkowych i
uzasadnionych przez wnioskodawcę (na piśmie) przypadkach, np. odpowiednio uzasadniona
czasochłonność usuwania niezgodności. Każdy taki wniosek jest indywidualnie rozpatrywany
przez kierownika ZC, który może podjąć stosowną decyzję.
W przypadku spełnienia wymagań certyfikacyjnych proces certyfikacji jest kontynuowany.

8. Zawieszenie procesu certyfikacji
Kierownik ZC może zawiesić proces certyfikacji do czasu uzupełnienia przez wnioskującego
wskazanej przez ZC dokumentacji wnioskowej.

9. Przerwanie procesu certyfikacji
Przerwanie procesu certyfikacji wyrobu może nastąpić na każdym etapie jego realizacji,
jeżeli:
• wnioskujący o certyfikację nie nadeśle w określonym przez ZC terminie
uzupełniających dokumentów (np. sprawozdania z badań i/lub kontroli
uzupełniających) i/lub niezbędnych informacji,
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• z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji wystąpi wnioskodawca ubiegający się
o certyfikat,
• wnioskujący o certyfikację nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wobec ZC
ŁUKASIEWICZ-IZTW.

10. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu
Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu podejmuje kierownik ZC ŁUKASIEWICZIZTW lub osoba upoważniona, zatrudniona w ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW. Termin zakończenia
procesu certyfikacji, tj. wydanie lub odmowa wydania certyfikatu, wynosi sześć tygodni od
dnia zarejestrowania kompletnego wniosku, przy czym termin ten może być przedłużony o
czas usuwania niezgodności - liczy się data ponownego dostarczenia brakujących
dokumentów np. aneksu do sprawozdania z badań i/lub kontroli przeprowadzonych na
wyrobie(ach) po usunięciu niezgodności, lub wystąpienie warunków umożliwiających
zniesienie zawieszenia procesu certyfikacji.

11. Wydanie certyfikatu
Certyfikat (oświadczenie) wydawany jest na okres 5 lat. W przypadku, gdy z oceny systemu
zarządzania jakością wnioskodawcy wynikają uwagi krytyczne - certyfikat wydawany jest na
okres 3 lat. Jeżeli na skrócenie ważności certyfikatu nie pozwalają przepisy normatywne,
zakłada się prowadzenie częstszego nadzór nad wydawanym na 5 lat certyfikatem. W
przypadku certyfikacji na znak BIOS certyfikaty wydawane są na okres 3 lat.
Ważność certyfikatu (oświadczenia) rozpoczyna się z datą podaną w certyfikacie
(oświadczeniu).
Informacja o udzieleniu certyfikatu (oświadczenia) przekazywana jest wnioskodawcy wraz z 2
egz. umowy.
Po zwróceniu podpisanych egzemplarzy umowy przez wnioskodawcę (producenta lub
importera) do ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW i opłaceniu wystawionej faktury zostaje wydany
certyfikat (wraz z podpisaną kopią umowy).
Jeżeli certyfikat obejmuje normy zawierające się w zakresie akredytacji jednostki (AC011), a
ocena została przeprowadzona przy zastosowaniu akredytowanego przez PCA programu
certyfikacji – na certyfikacie znajduje się oznaczenie akredytacji PCA. Brak tego znakowania
PCA oznacza, że dany wyrób oceniono poza akredytacją PCA.
Oferowane aktualnie programy certyfikacji opisano w poniższym punkcie 23.

12. Odmowa wydania certyfikatu

6

Data aktualizacji: 10.07.2019

INFORMATOR
Zakład Certyfikacji

Strona 7 z 12

Decyzję o odmowie wydania certyfikatu wnioskodawca (producent lub importer) otrzymuje
w formie pisemnej. ZC wykazuje w sposób jednoznaczny stwierdzone niezgodności wraz z
informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania oraz trybie postępowania przy
odwoływaniu się od decyzji ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW. Negatywna decyzja odnośnie wydania
certyfikatu nie zwalnia wnioskującego z konieczności opłacenia wystawionej faktury za
czynności ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW.

13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu
Posiadacz certyfikatu może wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie zakresu certyfikatu o
dodatkowe typy lub modele certyfikowanego wyrobu, jeśli odnoszą się do nich te same
wyspecyfikowane wymagania jak dla certyfikowanego wyrobu. W takim przypadku
wymagane są badania dodatkowych typów wyrobów, o które rozszerza się certyfikat, w celu
stwierdzenia spełnienia przez nie wyspecyfikowanych wymagań.

14. Nadzór
Zgodnie z umową zawartą między ŁUKASIEWICZ-IZTW a posiadaczem certyfikatu(ów) ZC
ŁUKASIEWICZ-IZTW sprawuje nadzór nad wyrobem(ami) posiadającym(i) certyfikat(y) i
prawidłowością stosowania certyfikatu(ów). Nadzór nad wyrobem(ami) posiadającym(i)
certyfikat(y) nie dotyczy wyrobów produkowanych jednostkowo.
W związku z nadzorem Posiadacz Certyfikatu będzie przechowywał zapisy odnoszące się do
wszelkich znanych mu skarg dotyczących zgodności certyfikowanego(ych) wyrobu(ów) z
wymaganiami dokumentów normatywnych oraz będzie je udostępniał na życzenie ZC
ŁUKASIEWICZ-IZTW.

15. Stosowanie certyfikatów
Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do tego, aby produkowane/importowane przez niego
wyroby, na które został udzielony certyfikat, były produkowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach normatywnych wymienionych w certyfikacie będącymi
podstawą certyfikacji oraz były produkowane zgodnie z tą samą dokumentacją techniczną (w
tym Dokumentacją Techniczno-Ruchową), jaką ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW uznał za zgodną z
wymaganiami dokumentów normatywnych.
W okresie ważności certyfikatu zarówno ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW jak i Posiadacz Certyfikatu
jest zobowiązany jest do przestrzegania prawa i do wywiązywania się z obowiązków
wynikających z zapisów umowy o warunkach stosowania certyfikatu.
W przypadku gdy producent wprowadził zmiany konstrukcyjne (zmiany surowców,
półfabrykatów lub innych elementów składowych wyrobu) lub też zmiany technologiczne
wymagające potwierdzenia, że wyrób spełnia wymagania dokumentu przywołanego w
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certyfikacie a nie jest konieczne przeprowadzenie pełnego procesu certyfikacji przeprowadza
się badania i kontrole niepełne.

16. Wykorzystanie certyfikatu w reklamie
Posiadacz Certyfikatu ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o posiadaniu
certyfikatu, lecz w taki sposób, który nie mógłby sugerować, że odnosi się do innych
wyrobów niż wymienione w certyfikacie. Przekazywana informacja musi w sposób
jednoznaczny identyfikować wyrób posiadający certyfikat i zakres certyfikatu.
W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu certyfikat utraci ważność, Posiadacz Certyfikatu
zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania informowania odbiorców wyrobu o
fakcie posiadania certyfikatu.

17. Cofanie i zawieszanie certyfikatów
Informacje o zawieszaniu/cofaniu certyfikatów opisane są w umowie zawieranej z
wnioskodawcą. Zawieszając ważność certyfikatu, Zakład Certyfikacji określa warunki, na
jakich może nastąpić jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia. Termin ten nie jest
dłuższy niż sześć miesięcy. Tryb postępowania przy zawieszaniu i cofaniu certyfikatu(ów)
określa obowiązująca w tym zakresie procedura ZC, która może zostać udostępniona w ZC.
Lista cofniętych i zawieszonych certyfikatów jest publikowana na stronie internetowej
Instytutu.

18.

Przedłużenie okresu ważności certyfikatu

Przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne trzy do pięciu lat (w zależności od oceny
systemu zarządzania jakością wnioskodawcy) może nastąpić na wniosek posiadacza
certyfikatu na podstawie ponownie przeprowadzonego pełnego procesu certyfikacji.
Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy złożyć w terminie minimum trzy
miesiące od daty upływu ważności certyfikatu.

19. Wznowienie certyfikatu
W przypadku wystąpienia sytuacji wznowienia zawieszonego certyfikatu, należy
przeprowadzić działania związane ze sprawdzeniem ustania przyczyny zawieszenia
certyfikatu, a także jeśli zachodzi taka konieczność działania związane z nadzorem nad
certyfikatami oraz wyrobami posiadającymi certyfikaty zgodnie z punktem 14, 15 i/lub 16.
W przypadku cofnięcia certyfikatu i ponownego ubiegania się Posiadacza o certyfikat ZC
ŁUKASIEWICZ-IZTW przeprowadzi jeszcze raz pełny proces certyfikacji na koszt Posiadacza
Certyfikatu
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Przywrócony certyfikat jest usuwany z publikowanej na stronie internetowej Instytutu listy
certyfikatów zawieszonych / cofniętych.

20. Poufność
Zapewnia się poufność wszelkich informacji wykorzystywanych w procesie certyfikacji.
Zakład Certyfikacji zapewnia nieujawnianie stronie trzeciej żadnych informacji, uzyskanych w
procesie certyfikacji, bez pisemnej zgody zainteresowanego wnioskodawcy chyba że takie
informacje są publicznie udostępnione przez klienta.
Zakład Certyfikacji za poufne traktuje także informacje pozyskane na temat klienta z innych
źródeł takich jak skargi od klientów, czy też informacje od urzędów publicznych itp.
Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, wnioskodawca jest
powiadamiany o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez odpowiednie
dokumenty normatywne (np. PN-EN ISO/IEC 17065:2013) lub państwowe przepisy prawne.
Zapewnienie poufności realizowane jest również poprzez:
• ograniczony i nadzorowany dostęp do dokumentacji wnioskodawcy od momentu
zgłoszenia wyrobu do certyfikacji aż do etapu archiwizacji realizowanego wniosku, tj.
trzy lata po upływie ważności certyfikatu,
• ewidencję dokumentacji powstałej w procesie certyfikacji i nadzoru (umowy,
protokoły z kontroli, sprawozdania z badań), oraz jej archiwizowanie,
• zabezpieczenie dokumentacji wnioskodawcy przed zaginięciem i zniszczeniem.
W przypadku, gdy Zakład Certyfikacji korzysta z usług jednostki zewnętrznej w pisemnej
umowie zobowiązuje podwykonawcę do zachowania poufności informacji i ochrony praw
własności wnioskodawcy.
W przypadku zlecenia przez Zakład Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW badań i/lub kontroli do
jednostek zewnętrznych (podwykonawców), ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW zapewni poufność
działań wykonanych przez podwykonawcę zgodnie z procedurą obowiązującą w tym
zakresie.
Wszelkie dane dotyczące Wnioskodawcy, gromadzone w Aktach Wnioskodawcy, są dla
niego na żądanie dostępne do wglądu w siedzibie ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW.

21. Skargi, odwołania i sprawy sporne
Prawo do złożenia skargi/odwołania lub zgłoszenia sprawy spornej przysługuje tak
wnioskodawcy (klientowi), jak i pozostałym zainteresowanym złożeniem takiego zgłoszenia
związanego z procesem certyfikacji danego wyrobu.
Wszelkie kwestie sporne, wynikłe podczas realizacji procedury certyfikacji, rozwiązywane są
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą, dostępną w ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW.
Sposób postepowania opisuje obowiązująca w tym zakresie procedura nr PC-15-01, a dla
klientów również zawarta umowa. Formularz zgłoszenia skargi/odwołania znajduje się na
stronie internetowej Zakładu Certyfikacji.

9

Data aktualizacji: 10.07.2019

INFORMATOR
Zakład Certyfikacji

Strona 10 z 12

Jednostka jest zobowiązana do zareagowania na złożoną skargę, najlepiej w formie pisemnej,
na adres podany przez składającego skargę. Domyślnie jednostka przyjmuje czas reakcji do
30 dni roboczych, jednakże w bardziej złożonych przypadkach rezerwuje sobie prawo do
przedłużenia tego terminu, o czym informuje pisemnie przed upływem 30 dni roboczych,
wraz z objaśnieniem przyczyny opóźnienia.

22. Opłaty
Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację wyrobów stanowią w szczególności:
* rodzaj wykonanej czynności lub usługi,
* rodzaj wyrobu,
* stopień skomplikowania wyrobu lub programu oceny,
* uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez
liczbę osób i dni lub godzin,
* uzasadniony koszt pracy Zakładu Certyfikacji.
Przy ustalaniu opłaty za certyfikację obowiązkową i dobrowolną wyrobów uwzględnia się
uzasadnione koszty:
* poszczególnych etapów procesu certyfikacji,
* sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania przez wnioskodawców wydanych
certyfikatów.
Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu certyfikacji składają się koszty:
* wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności
dokumentacji, dokonania identyfikacji próbek, rejestracji wniosku
* przeprowadzenia kontroli stabilności produkcji (warunków technicznoorganizacyjnych),
* przeprowadzenie oględzin i stosownych testów urządzenia, wraz z ewentualnymi
dodatkowymi oględzinami w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek,
* przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji zebranej w procesie certyfikacji,
* procesu oceny zgodności wyrobu,
* przygotowania decyzji dot. certyfikacji i wystawienia certyfikatu,
* rozpatrzenia sprawy przez Komitet Techniczny jeśli zachodzi taka konieczność,
* sprawowania nadzoru nad wyrobami posiadającymi certyfikat i sposobem
wykorzystywania certyfikat(ów) przez Posiadaczy Certyfikatów.
Zakład Certyfikacji posiada „Cennik za czynności związane z oceną zgodności i nadzorem nad
certyfikatami w ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW”
Każdorazowo przez przystąpieniem do certyfikacji przekazywana jest oferta w postaci pisma
lub maila zawierająca koszty nie uwzględniające nadzoru jeśli taki ma miejsce. Dopiero po
akceptacji kosztów oferty przez osobę upoważnioną zostaje wytypowany przez kierownika
ZC pracownik odpowiedzialny i wysyłane są do klienta odpowiednie wnioski.

23. Oferowane programy certyfikacji
Nr programu

Opis zastosowania
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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 bezpieczeństwa konstrukcji
i użytkowania maszyn i urządzeń.
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 bezpieczeństwa konstrukcji
i użytkowania maszyn i urządzeń – dla wyrobów spoza zakresu akredytacji.
Program dotyczy maszyn i urządzeń produkowanych (importowanych) jednostkowo,
przeznaczony jest do oceny zgodności bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania maszyn
i urządzeń.
Program dotyczy maszyn i urządzeń produkowanych (importowanych) jednostkowo,
przeznaczony jest do oceny zgodności bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania maszyn
i urządzeń – dla wyrobów spoza zakresu akredytacji.
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.
Program dotyczy maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku nr IV dyrektywy
maszynowej 2006/42/WE produkowanych (importowanych) powtarzalnie (wg tej samej
dokumentacji technicznej) oraz produkowanych w tych samych warunkach (technologia,
maszyny itp.), przeznaczony jest do certyfikacji bezpieczeństwa konstrukcji i
użytkowania maszyn i urządzeń

bezpośredni link do zakresu akredytacji Jednostki, publikowanego na stronie PCA:
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujacewyroby/AC%20011,plik.html
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Informacje wstępne dla klienta

Złożenie wniosku
DTR, analiza ryzyka, wyniki badań
i kontroli (lub inne wg ustaleń)

Informacja dla klienta

Ocena kompletności wniosku

Wykaz niezgodności

NIE

Czy dokumentacja
kompletna

TAK
Rejestracja wniosku

Przegląd dokumentacji wnioskowej

Wykonanie raportu
oceny zgodności
Czy pozytywnie
zweryfikowano
raport

NIE
TAK

Opiniowanie przez Komitet
Techniczny (jeśli ma zastosowanie)
Podjęcie decyzji odnośnie
wydania lub odmowy

Podpisanie umowy o nadzorze

TAK

NIE

Czy decyzja o przyznaniu certyfikatu

Czy dalej rozpatrywać
wniosek

TAK

NIE
Informacje dla klienta

Przekazanie umowy do
specj. adm.-ekonomicznego
Wpis w rejestrze
Archiwizacja w aktach sprawy

STOP
Nadzór nad certyfikatem
wg umowy
Czy
pozytywny
wynik
nadzoru

NIE

Cofnięcie certyfikatu
Zawieszenie certyfikatu

TAK

Badania i/lub kontrole niepełne
i audyt/WTO u wnioskodawcy

Utrzymanie certyfikatu
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