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Ocena zgodności a certyfikacja
 dotyczy spełnienia wyspecyfikowanych wymagań
(określonych w przepisach, normach,
specyfikacjach);

Certyfikacja wyrobów
Certyfikacja na zgodność z PN

 ma na celu wykazanie, że wyspecyfikowane
wymagania dotyczące wyrobu / procesu / systemu
/ usługi / jednostki, zostały spełnione;
 obejmuje działania takie jak: badanie, kontrola,
certyfikacja, akredytacja jednostek oceniających
zgodność.
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Ocena zgodności – certyfikacja
dobrowolna

Rola jednostek certyfikujących

Systemy zarządzania:
• jakością,
• środowiskiem,
• bezpieczeństwem i higieną pracy
• bezpieczeństwem żywności
• …

ZASADY PRZEPROWADZANIA
PROCESÓW CERTYFIKACJI
OKREŚLONE W PN-EN ISO 45011
oraz w Przewodniku 65

ZASADY PRZEPROWADZANIA
PROCESÓW CERTYFIKACJI
OKREŚLONE W PN-EN ISO/IEC 17021

Jakość
wyrobów
i usług

Jakość
systemów

Jakość
zasobów
ludzkich

ZASADY PRZEPROWADZANIA
PROCESÓW CERTYFIKACJI
OKREŚLONE W PN-EN ISO/IEC 17024
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6. Wrażliwy na skargi

Znak PN - Podstawa prawna
Znak PN to jedyny w Polsce dobrowolny znak certyfikacyjny
umocowany prawnie – potwierdzający zgodność
wyrobu z Polską Normą (PN),

Wniosek o certyfikację
Wnioskowanie

analogicznie np. do znaku:

Zawarcie umowy
Dobór zespołu oceniającego

powołanie

Ocena
Ocena dokumentacji

sprawozdanie
Ocena wyrobu /usługi
Wydanie opinii przez KTW
Decyzja
Wydanie certyfikatu

Nadzór nad certyfikatem
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1. Bezstronny
2. Kompetentny
3. Odpowiedzialny
4. Otwarty
5. Poufny
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Ocena zgodności –
certyfikacja wyrobów /usług

Ocena

Rolą jednostek certyfikujących jest świadczenie usług
certyfikacyjnych w sposób który budzi zaufanie,
w sposób:

 francuskiego (AFNOR) – NF
 niemieckiego (DIN) – DIN-Geprüft
 brytyjskiego (BSI) – Kitemark
1. art. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r. Nr 241,
poz. 2077)
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Certyfikacja dobrowolna
na Znak PN oznacza, że:
Producent dobrowolnie
poddaje się ocenie
strony trzeciej (PKN)
oraz nadzorowi obejmującemu
wyrób i proces jego wytwarzania
w odniesieniu do wybranej przez
producenta normy wyrobu
Ustalone są jednoznaczne
kryteria oceny wyrobu
w odniesieniu do konkretnej
normy (wyroby różnych
producentów oceniane są
obiektywnie na podstawie
stałych kryteriów)

wyrób certyfikowany
na zgodność z PN-00000:0000

Ustawa z dnia 12 września 2002 r.
o normalizacji
(Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)
Art. 7
6. Producent lub osoba wprowadzająca wyroby
do obrotu może zadeklarować ich zgodność z
Polskimi Normami deklaracją zgodności
wydaną na własną odpowiedzialność, przy
czym wymagania stawiane takiej deklaracji
określają Polskie Normy.
7. Deklaracja zgodności nie upoważnia do
oznaczenia wyrobu znakiem zgodności,
o którym mowa w ust. 1.
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010
Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)
Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
za pomocą cech technicznych
i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy.

PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005
Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 2: Dokumentacja wspomagająca

Dlaczego certyfikacja wyrobu
na Znak PN ?
 Użytkownicy i konsumenci są w stanie podejmować
lepsze decyzje dotyczące wyrobów znajdujących się na
rynku
 Producenci łatwiej uzyskują akceptację
swoich wyrobów na rynku, osiągając przewagę
marketingową
 Potwierdzenie jakości wyrobu zgodnie z kryteriami oceny
(Polska Norma - PN)
 Ułatwienie procedur przetargowych
 Zapewnienie nadzoru nad producentem oraz jego
wyrobem oznaczonym Znakiem PN, poprzez niezależną
ocenę, pobieranie próbek wyrobu z miejsca produkcji,
albo z rynku
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Organizacja powinna system zarządzania jakością:
1. ustanowić
2. udokumentować
3. wdrożyć
4. utrzymywać
5. stale doskonalić
Organizacja powinna zarządzać procesami
zgodnie z wymaganiami normy

Stosowanie przez producenta
certyfikowanego SZJ
(PN-EN ISO 9001:2009)
nic nie mówi
o jakości oferowanego
wyrobu /usługi !!!
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Polska Norma dotycząca wyrobu
jako kryterium certyfikacji wyrobu

NIE
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
mgr inż. Adam Muszyński
Wydział Certyfikacji
tel. (22) 55 67 481
email: adam.muszynski@pkn.pl
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