2) kopię aktualnego certyfikatu akredytacji PCA lub kopię aktualnego,
równoprawnego akredytacji dokumentu właściwego Organu innego kraju wraz
z zakresem, w jakim JCW może działać
3) Wykaz Polskich Norm, na zgodność z którymi JCW może prowadzić proces
certyfikacji, na formularzu określonym w załączniku 2 do Regulaminu,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli JCW nie złożyła Wykazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, przyjmuje się, że JCW
prowadzi certyfikację w zakresie określonym w dołączonym do wniosku dokumencie,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
5. Warunkiem koniecznym do udzielenia JCW upoważnienia do wydawania certyfikatów PN
jest:
1) pozytywny wynik weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz
2) podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PKN a JCW, która określa obowiązki
i prawa każdej ze stron wynikające z uczestnictwa JCW w systemie certyfikacji na
zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami), prowadzonym i nadzorowanym
przez PKN.
6. Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony. Wzór upoważnienia określa załącznik
3 do Regulaminu.
7. JCW ma prawo powoływania się na upoważnienie Prezesa PKN w działalności
promocyjnej i reklamowej oraz w kontaktach ze swoimi klientami w odniesieniu do działań
związanych z certyfikacją w zakresie udzielonego upoważnienia.
§2
Zawieszenie lub cofnięcie upoważnienia
1. Upoważnienie zawieszane jest w przypadku:
1) zawieszenia lub utraty przez JCW uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 2
2) zmiany statusu prawnego JCW
3) braku wniesienia opłat, o których mowa w § 3.
2. O zawieszeniu upoważnienia PKN informuje JCW wzywając ją jednocześnie do podjęcia
działań mających na celu usunięcie okoliczności powodujących to zawieszenie.
3.

Wezwanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera termin na usunięcie nieprawidłowości lub
podjęcie działań umożliwiających wznowienie ważności upoważnienia.

4.

W przypadku zmiany statusu prawnego JCW wymagane jest złożenie nowego wniosku
o upoważnienie oraz podpisanie nowej umowy o współpracy. Umowa ta może
uwzględniać dotychczasową współpracę pomiędzy PKN a JCW w zakresie wydanych
certyfikatów PN.

5.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, PKN cofa upoważnienie oraz
prawo do wydawania certyfikatów PN.

6.

Cofnięcie upoważnienia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez PKN umowy, o której
mowa w § 1 ust. 5 pkt 2.
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7.

W przypadku cofnięcia JCW upoważnienia oraz prawa wydawania certyfikatów PN, JCW
ma obowiązek usunięcia na swój koszt informacji o posiadanym upoważnieniu z wszelkich
źródeł i dokumentów wykorzystywanych w bieżącej działalności.
§3
Opłaty

1.

Z tytułu uczestnictwa w systemie certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi
Normami) i prawa wydawania certyfikatów PN, JCW w każdym kolejnym roku, licząc od
daty wydania upoważnienia, wniesie opłatę licencyjną powiększoną o należny podatek
VAT, przelewem, w terminie 21 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy PKN.

2.

Opłata licencyjna pokrywa koszty PKN związane z rejestracją upoważnienia,
upublicznianiem informacji o udzieleniu JCW upoważnienia oraz informacji o wydanych
przez JCW certyfikatach PN na stronie www.pkn.pl, w publikacji PKN Wiadomości PKN.
Normalizacja, w Biuletynie Informacji Normalizacyjnej oraz prowadzeniem działań
promocyjnych Znaku PN.

3.

Wysokość opłaty licencyjnej dla JCW, o której mowa w ust. 1, określa Prezes PKN.
Wysokość tej opłaty na dzień podpisania umowy wynosi 100 zł netto. Zastrzega się prawo
do zmiany jej wysokości.
§4
Skargi

1.

JCW przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa PKN związanej z przebiegiem procesu
wydawania upoważnienia JCW do wydawania certyfikatów PN.

2.

Decyzja Prezesa PKN zostanie wydana w terminie do 14 dni od wpłynięcia skargi JCW do PKN.

3.

Wszelkie spory wynikłe z umowy, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 2, rozpatrywane będą
w sposób polubowny, a w przypadku, gdyby nie doszło w terminie trzech miesięcy do
polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sąd
powszechny właściwy według siedziby PKN.

4.

W procesie rozpatrywania skarg na wszystkich etapach postępowania przestrzegane są
zasady poufności.

DZIAŁ II
Działanie JCW w zakresie upoważnienia Prezesa PKN
§5
Przebieg certyfikacji
1.

Warunkiem
rozpoczęcia
certyfikacji,
skutkującej
wydaniem
certyfikatu
upoważniającym Organizację do oznaczania wyrobów Znakiem PN, jest:

PN,

1) złożenie przez Organizację do JCW wniosku dotyczącego przeprowadzenia
certyfikacji wyrobu i wydania certyfikatu PN, na formularzu przyjętym do
stosowania w tym zakresie przez JCW
2) popisanie, odpowiednio do przyjętych przez JCW procedur, umowy (umów)
dotyczących przeprowadzenia certyfikacji, wydania certyfikatu PN oraz nadzoru
nad wydanym certyfikatem PN, z zastrzeżeniem ust. 2.

Strona 3 z 9

2.

JCW zobowiązana jest
następującego zapisu:

do

zawarcia

w

odpowiedniej

umowie

(umowach)

1) „Organizacja (posiadacz certyfikatu PN) z tytułu uczestnictwa w systemie
certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) i prawa oznaczania
wyrobów Znakiem PN, zapłaci Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu w każdym
roku ważności certyfikatu PN (licząc od daty wydania przez JCW certyfikatu PN)
opłatę licencyjną w wysokości 500 zł netto powiększoną o należny podatek VAT,
przelewem na rachunek bankowy PKN, wskazany na fakturze, w terminie do 21
dni od dnia otrzymania faktury przez Organizację. Za datę realizacji płatności
uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Organizacji.
2) Brak uregulowania opłaty, o której mowa w pkt. 1 powyżej skutkuje zawieszeniem
przez JCW, na wniosek PKN, certyfikatu PN do czasu jej wniesienia i potwierdzenia
tego faktu przez PKN.”
3.

JCW przesyła kopię umowy zawierającej zapis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do PKN
w terminie 7 dni po otrzymaniu umowy podpisanej przez Organizację.
§6
Certyfikat PN

1.

JCW przyzna Organizacji certyfikat PN po spełnieniu następujących warunków:
1) przeprowadzone zostały wszystkie badania przewidziane w normie przez
laboratorium akredytowane lub inne uznane przez JCW za kompetentne
2) wyniki wszystkich badań są pozytywne i potwierdzają zgodność wyrobu
z wymaganiami normy
3) JCW potwierdziła, że proces produkcji i wprowadzania wyrobu do obrotu lub
udostępniania na rynku gwarantują zachowanie ciągłości zgodności
z wymaganiami normy przyjętej jako kryterium certyfikacji
4) JCW nie stwierdziła niezgodności podczas postępowania certyfikacyjnego lub
niezgodności zostały skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym przez JCW
i Organizację.

2.

Po przyznaniu Organizacji certyfikatu PN, JCW przesyła jego kopię do PKN w ciągu 7 dni
od jego wystawienia (zaleca się przesłanie certyfikatu PN w formie elektronicznej, w pliku
PDF lub JPG), w celu rejestracji certyfikatu oraz wydania JCW hologramu.

3.

Za ważny i właściwy uznaje się certyfikat PN opatrzony hologramem, którego jedynym
dysponentem jest PKN.

4.

Wydany przez JCW certyfikat PN jest ważny przez trzy lata od jego przyznania i może być
odnowiony na kolejne trzy lata (lub pięć lat) zgodnie z decyzją Organizacji, po
podpisaniu odrębnej umowy z JCW.

5.

Z dniem wydania certyfikatu PN, Organizacja staje się jego posiadaczem.

6.

Organizacja jest zobowiązana do pisemnego informowania JCW o wszystkich
okolicznościach związanych z posiadanym przez niego certyfikatem PN mogących mieć
wpływ na jego ważność, w szczególności o:
1) negatywnych wynikach kontroli organów wyspecjalizowanych
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2) zmianach w wyrobie, procesie produkcyjnym lub wprowadzeniu nowej
technologii mogących mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami
określonymi w normie
3) podjętych działaniach korygujących
4) zmiany swojego statusu prawnego, nazwy i adresu siedziby.
§7
Prawo do posługiwania się Znakiem PN
1.

Po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 Organizacja, w okresie ważności
certyfikatu PN, uzyskuje prawo do oznaczenia wyrobu Znakiem PN oraz stosowania Znaku
PN w dokumentach dotyczących tego wyrobu a także w dokumentach promocyjnych
i reklamowych z jednoznacznym wskazaniem, że Znak PN dotyczy wyrobu objętego
certyfikatem PN.

2.

PKN jest wyłącznym dysponentem Znaku PN.

3.

Organizacja będzie stosowała wzór Znaku PN, który zostanie przekazany jej za
pośrednictwem JCW, w formie elektronicznej wraz z certyfikatem PN.

4.

Organizacja ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszystkie działania
własne lub podjęte z własnej inicjatywy bez uzgodnienia z JCW i/lub PKN związane
z wykorzystaniem Znaku PN w sposób inny niż przewidziany Regulaminem.
§8
Nadzór nad wydanym przez JCW certyfikatem PN
Ustala się, że w okresie ważności certyfikatu PN, nadzór nad wydanym certyfikatem PN będzie
sprawowała JCW i przeprowadzi co najmniej jeden audit nadzoru w każdym roku
obowiązywania certyfikatu PN.
§9
Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu PN
i prawa posługiwania się Znakiem PN przez JCW

1.

JCW ma prawo zawiesić certyfikat PN w przypadku:
1) stwierdzenia podczas auditu niezgodności z kryteriami będącymi podstawą
wydania certyfikatu PN
2) stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami normy i braku pozytywnych
wyników badań laboratoryjnych
3) nieprzeprowadzenia auditu nadzoru z powodu okoliczności leżących po stronie
Organizacji co najmniej raz w każdym roku ważności certyfikatu PN
4) uzyskania od PKN informacji o braku wniesienia opłaty z tytułu uczestnictwa
Organizacji w systemie certyfikacji na zgodność z Polską Normą (Polskimi
Normami) i prawa oznaczania wyrobów Znakiem PN, o której mowa w § 5 ust. 2
pkt. 1.
5) zmiany statusu prawnego Organizacji.
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2.

O zawieszeniu certyfikatu PN, JCW informuje Organizację wzywając ją jednocześnie do
podjęcia, w określonym terminie, działań mających na celu usunięcie okoliczności
uniemożliwiających utrzymanie ważności certyfikatu PN.

3.

Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, JCW cofa certyfikat PN oraz
prawo posługiwania się Znakiem PN.

4.

W przypadku cofnięcia certyfikatu PN oraz prawa posługiwania się
Posiadacz certyfikatu PN zwraca go JCW oraz ma obowiązek usunięcia
Znaku PN z wyrobów wprowadzonych do obrotu oraz wszelkich
dotyczących tego wyrobu, a także zaprzestania jego stosowania
działalności.

5.

JCW zobowiązana jest przekazać informacje o cofnięciu certyfikatu PN do PKN.

Znakiem PN,
na swój koszt
dokumentów
w bieżącej

§ 10
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.
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Załącznik 1: Wniosek o udzielenie upoważnienia
Data przyjęcia wniosku:

Data wypełnienia wniosku:
Pieczątka jednostki
ubiegającej się o upoważnienie

WNIOSEK
o udzielenie upoważnienia do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą
uprawniających do posługiwania się
Znakiem Zgodności z Polską Normą – Znakiem
Wnioskuję w imieniu:

Pełna nazwa jednostki ubiegającej się o upoważnienie

o udzielenie upoważnienia do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą,
certyfikatów PN, uprawniających do posługiwania się Znakiem zgodności z Polską Normą
(Polskimi Normami) – Znakiem
.
Jednocześnie deklaruję w imieniu wymienionej jednostki:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Znajomość i umiejętność stosowania aktów prawnych oraz Polskich Norm będących podstawą
dobrowolnej oceny zgodności wyrobów na zgodność z Polską Normą.
Znajomość zasad oceny wyrobów na zgodność z Polską Normą oraz wydawania certyfikatów PN
uprawniających do posługiwania się Znakiem
, w tym oznaczania wyrobów Znakiem
Zgodności z Polską Normą - Znakiem
.
Posiadanie aktualnej akredytacji wydanej przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub
upoważnienie właściwego organu innego kraju do prowadzenia działalności w zakresie oceny
zgodności i certyfikacji wyrobów.
Poufność i bezstronność podczas oceny zgodności prowadzonej jako strona trzecia.
Poniesienie wszystkich opłat związanych z prowadzonym przez Polski Komitet Normalizacyjny
systemem przyznawania i wydawania certyfikatów PN uprawniających do posługiwania się
Znakiem Zgodności z Polską Normą – Znakiem
.
Przestrzeganie podczas prowadzenia działalności objętej upoważnieniem postanowień Regulaminu
współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z upoważnionymi Jednostkami Certyfikującymi
Wyroby w zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatów PN.

……………………………………….
Miejscowość i data



……………………………………..
Osoba reprezentująca

………………………………………….
Osoba reprezentująca

Osoba (osoby) posiadająca(-e) uprawnienia do podejmowania zobowiązań finansowych oraz merytorycznych
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Załącznik 2: Wykaz Polskich Norm
Wykaz Polskich Norm na zgodność, z którymi JCW

……………………………………………………………....................
(podać nazwę jednostki wnioskującej)

prowadzi proces certyfikacji w zakresie upoważnienia PKN do certyfikacji wyrobów
na
Znak Zgodności z Polską Normą – Znak

L.p.

Numer normy

…………………………………………….
Miejscowość i data

,

Tytuł normy

…………………………………………..
Upoważniony przedstawiciel JCW
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Załącznik 3: Wzór upoważnienia
Załącznik 3: Wzór upoważnienia

na czas nieokreślony

WARSZAWA, 00.00.0000 r.

/-/ dr inż. Tomasz Schweitzer*
PREZES POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
*PODPIS ELEKTRONICZNY WERYFIKOWANY CERTYFIKATEM KWALIFIKOWANYM
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