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Systemy certyfikacji wyrobów
Artyku³ opisuje zagadnienia zwi¹zane z ocen¹ zgodnoœci oraz ocen¹ jakoœci
wyrobów budowlanych ze szk³a i ceramiki wprowadzanych na rynek krajowy. W artykule przedstawiono modele systemów certyfikacji z wykorzystaniem trzeciej strony.

System akredytacji i certyfikacji, oparty na szeroko akceptowanych normach
europejskich dotycz¹cych systemów zarz¹dzania jakoœci¹ oraz normach odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci jednostek akredytuj¹cych laboratoria badawcze,
jednostek kontroluj¹cych, a tak¿e jednostek certyfikuj¹cych wyroby, s³u¿y budowaniu wzajemnego zaufania partnerów gospodarczych, a przede wszystkim
zwiêkszeniu konkurencyjnoœci wyrobów i us³ug. W systemach akredytacji i certyfikacji, przy potwierdzaniu zgodnoœci: badañ, systemów jakoœci, wyrobów,
mog¹ braæ udzia³ tylko jednostki o uznanych kompetencjach, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w normach europejskich EN serii 450011 oraz normie miêdzynarodowej ISO/IEC 17021.
System certyfikacji wyrobów to ustanowiony i uzgodniony uk³ad procedur, za
pomoc¹ którego okreœlana jest zgodnoœæ wyrobów z obowi¹zuj¹cymi normami
lub te¿ wymaganiami (specyfikacjami) technicznymi. Podstawowym celem certyfikacji jest upewnienie u¿ytkowników, ¿e wyrób objêty certyfikacj¹ jest zaprojektowany i wykonany zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi,
i w zwi¹zku z czym, mog¹ mieæ zaufanie do jego w³asnoœci eksploatacyjnych,
w tym decyduj¹cych o ochronie ¿ycia i zdrowia. Wyroby objête certyfikacj¹
staj¹ siê bardziej konkurencyjne ni¿ wyroby, których zgodnoœæ z wymaganiami
obowi¹zuj¹cych norm i przepisów deklaruje tylko producent.
Dokumentem potwierdzaj¹cym spe³nienie okreœlonych wymagañ jest certyfikat
zgodnoœci, który mo¿e jednoczeœnie upowa¿niæ dostawcê do u¿ywania znaku
zgodnoœci. Certyfikat zgodnoœci mo¿e byæ wydawany przez jednostki certyfikuj¹ce wyroby, które spe³niaj¹ m.in. wymagania normy PN-EN 45011:2000
„Wymagania ogólne dotycz¹ce dzia³ania jednostek prowadz¹cych systemy certyfikacji wyrobów” oraz s¹ akredytowane przez upowa¿nion¹ instytucjê. Ujednolicenie wymagañ wobec jednostek certyfikuj¹cych wyroby pozwala na wzaje*
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mne uznawanie stosowanych systemów certyfikacji na poziomie krajowym
i miêdzynarodowym.
Do procedur dotycz¹cych oceny wyrobu nale¿¹:
– ocena projektu,
– badanie lub sprawdzenie typu (reprezentatywnego egzemplarza dla produkcji
seryjnej),
– badanie lub kontrola próbek pobranych z handlu, z magazynu dostawcy, albo
z obydwu tych Ÿróde³,
– badanie lub kontrola ka¿dego wyrobu albo konkretnego wyrobu, nowego lub
ju¿ u¿ywanego,
– badanie lub kontrola partii wyrobów.
Podmiotami systemu certyfikacji s¹ jednostki akredytuj¹ce, jednostki certyfikuj¹ce, jednostki certyfikuj¹ce wyroby, jednostki certyfikuj¹ce systemy jakoœci
i laboratoria badawcze.

1. Korzyœci wynikaj¹ce z certyfikacji
Przewaga formalnych programów certyfikacji wyrobów nad potwierdzaniem
zgodnoœci przez producentów polega na tym, ¿e bior¹ w nich udzia³ niezale¿ne
jednostki (strona trzecia). Powodzenie programów certyfikacji, ze wzglêdu na
ich dobrowolny charakter, zale¿y od udzia³u w nich dostawców wyrobów.
Dobrowolny udzia³ dostawców w programie certyfikacji poci¹ga za sob¹ przyjêcie pewnych dodatkowych praktycznych dzia³añ w zakresie projektowania,
wytwarzania (produkcji) oraz dystrybucji wyrobu. Zatem, aby producent zaakceptowa³ te dzia³ania, musi byæ przekonany, ¿e korzyœci z certyfikacji przewy¿szaj¹ wynikaj¹ce z niej ograniczenia oraz ponoszone dodatkowe koszty.
Do znacz¹cych korzyœci certyfikacji nale¿¹:
• wysoki stopieñ akceptacji rynkowej przez konsumentów, u¿ytkowników, kupuj¹cych, handel, przedstawicieli w³adz i inne organy;
• zwiêkszona konkurencyjnoœæ oraz zaufanie klientów do wyrobu – u¿ytkownicy oraz konsumenci s¹ przekonani, ¿e proces certyfikacji z wykorzystaniem
trzeciej strony dostarcza bezstronnej oceny dotycz¹cej zgodnoœci wyrobu z odpowiednimi normami lub innymi wymaganiami technicznymi;
• stosowanie procesu certyfikacji jako œrodka kontroli i doskonalenia procesu
produkcyjnego;
• stworzenie dodatkowych mo¿liwoœci wyboru procedur oceny zgodnoœci wyrobu wymaganych w dyrektywach nowego podejœcia;
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• zmniejszenie lub nawet zlikwidowanie ograniczeñ w sprzeda¿y wyrobów na
nowych rynkach;
• mo¿liwoœæ wykorzystania certyfikacji wyrobów w dzia³aniach prawnych podejmowanych w zwi¹zku ze szkodami oraz urazami wi¹zanymi z wyrobem.
Podmioty systemu certyfikacji oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie. Dostawcy wymuszaj¹ na jednostkach certyfikuj¹cych wyroby potrzebê ci¹g³ego uwa¿nego
monitorowania swoich dzia³añ po to, aby zapewniæ, ¿e koszty procesu certyfikacji prawid³owo odzwierciedlaj¹ wartoœæ dodawan¹ do wyrobu przez proces
certyfikacji, oraz ¿e unika siê przykrych dla producenta przypadków polegaj¹cych na wstrzymaniu produkcji. Jednoczeœnie dostawca musi wykazywaæ
nale¿n¹ troskliwoœæ polegaj¹c¹ na tym, ¿e tylko zatwierdzone wyroby znajd¹ siê
na rynku. Jednostki certyfikuj¹ce ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za nadzór nad tym,
aby ich znak by³ u¿ywany tylko wzglêdem wyrobów, które zosta³y wyprodukowane pod nadzorem systemów certyfikuj¹cych, zaprojektowanych celem dostarczania potwierdzeñ zgodnoœci na wysokim poziomie.

2. Modele (programy) systemów certyfikacji
Ze wzglêdu na specyfikê wyrobów i procesu ich wytarzania opracowano wiele
modeli (programów) systemów certyfikacji. Niektóre z nich uwzglêdniaj¹ stosowanie odpowiednich systemów jakoœci, zapewniaj¹cych stan ci¹g³ej zgodnoœci
wyrobów z certyfikowanym typem. Inny model obejmuje certyfikacjê z wykorzystaniem trzeciej strony, po której nastêpuj¹ losowe i niezapowiadane wizyty
przeszkolonego personelu kontroluj¹cego, przeprowadzane po to, aby dokonaæ
porównania bie¿¹cej produkcji z egzemplarzami, które zosta³y uznane za
spe³niaj¹ce ustalone wymagania podczas procesu certyfikacji.
Wyroby wytwarzane z zachowaniem du¿ego stopnia powtarzalnoœci (produkcja
seryjna) s¹ poddawane certyfikacji, która polega na przeprowadzaniu badañ
typu (testowaniu). Ten stan rzeczy powoduje, ¿e badaniom typu powinny byæ
poddane próbki wytworzone w procesie produkcji przemys³owej. Zupe³nie inny
model jest odpowiedni dla wyrobu, który w procesie wytwarzania podlega
zmiennym warunkom i mo¿na go odpowiednio oceniæ tylko na podstawie badania i sprawdzania 100% wyprodukowanych wyrobów. Taki w³aœnie model bêdzie mia³ najwy¿szy stopieñ (poziom) zapewnienia zgodnoœci. W wiêkszoœci
przypadków okazuje siê równie¿, ¿e jest to model najbardziej czasoch³onny
oraz najbardziej kosztowny.
Podobne problemy mog¹ wyst¹piæ i nale¿y je wzi¹æ pod uwagê podczas potwierdzania zgodnoœci wyrobów projektowanych w sposób indywidualny oraz
wytwarzanych jednostkowo. W wielu przypadkach zachodzi potrzeba opracowania i uwzglêdniania specjalnych uwarunkowañ, które maj¹ wp³yw na opraco-
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wanie samej koncepcji systemu certyfikacji po to, aby uczyniæ proces certyfikacji praktycznym i efektywnym pod wzglêdem kosztów.
Obecnie mo¿na wyró¿niæ osiem modeli (programów) systemów certyfikacji
o ró¿nym stopniu zapewniania zgodnoœci (tab. 1).
Tabela 1
Modele systemów certyfikacji z wykorzystaniem trzeciej strony
Elementy systemu certyfikacji
wyrobu

Systemy certyfikacji wyrobu
1a

1b

x

x

x

x

x

x

x

a) badanie
b) inspekcjê
c) ocenê projektu

x

x

x

x

x

x

x

3. Przegl¹d (ocena)

x

x

x

x

x

x

x

4. Decyzja dotycz¹ca certyfikacji:
udzielanie, utrzymywanie,
rozszerzanie, zawieszanie,
cofanie certyfikacji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1) Wybór pobieranie próbek
(o ile ma zastosowanie)

2

3

4

5

6

7*

8*

x **

x ***

2) Okreœlenie w³aœciwoœci
(o ile ma zastosowanie) przez:

5. Udzielanie zezwolenia
(atestacja)
6. Nadzór (o ile ma zastosowanie)
przez:
a) badanie lub inspekcjê próbek
z wolnego rynku
b) badanie lub inspekcjê próbek
z fabryki

x
x

c) audyty systemu jakoœci
po³¹czone z badaniami losowymi
lub inspekcjami
d) ocenê procesu produkcyjnego
*

x

x

x

x

x

x

– Systemy 7 i 8 mog¹ byæ rozwa¿ane jako systemy certyfikacji wyrobu, jeœli obejmuj¹ co najmniej elementy systemu 1a.
* – Badanie partii wyrobów.
** – Badanie 100% wyrobów.
 r ó d ³ o: Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodnoœci podstawy certyfikacji
wyrobu.
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3. Procedury i zasady certyfikacji wyrobów
Certyfikacjê wyrobów mog¹ prowadziæ jedynie akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji jednostki certyfikuj¹ce, spe³niaj¹ce wymagania normy
PN-EN 45011:2000.
Spe³nienie wymagañ normy EN 45011:2000 przez jednostki organizacyjne
w ró¿nych krajach ma zagwarantowaæ, ¿e jednostki te prowadz¹ systemy certyfikacji z udzia³em „strony trzeciej” w sposób spójny i wiarygodny, przyczyniaj¹c siê do akceptacji tych systemów na poziomie krajowym i miêdzynarodowym, a w nastêpstwie do u³atwienia w handlu miêdzynarodowym.
Do podstawowych wymagañ, jakie musz¹ spe³niæ jednostki certyfikuj¹ce wyroby, nale¿y:
• zapewnienie dostêpu do systemu certyfikacji wyrobów wszystkim dostawcom,
bez stawiania nieuzasadnionych wymagañ finansowych oraz niezale¿nie od
wielkoœci organizacji dostawcy ani cz³onkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu
lub ugrupowaniu, jak równie¿ liczby ju¿ wydanych certyfikatów;
• ograniczenie swoich wymagañ, oceny i decyzji do zagadnieñ wyraŸnie zwi¹zanych z zakresem certyfikacji bêd¹cej ich przedmiotem;
• pos³ugiwanie siê podczas certyfikacji wyrobów kryteriami zaczerpniêtymi z norm
przedmiotowych i/lub uzgodnionymi kryteriami technicznymi;
• udostêpnianie aktualnego i szczegó³owego opisu procedur oceny i certyfikacji,
dokumentów zawieraj¹cych wymagania certyfikacyjne, prawa i obowi¹zki dostawcy oraz aktualnego cennika op³at certyfikacyjnych;
• zachowania poufnoœci informacji uzyskanych w procesie certyfikacji wyrobów.
W celu spe³nienia tych wymagañ jednostka certyfikuj¹ca wyroby powinna posiadaæ odpowiedni¹ strukturê organizacyjn¹, system jakoœci obejmuj¹cy wszystkie dzia³ania podejmowane przez jednostkê oraz przez wspó³pracuj¹ce z ni¹
zewnêtrzne jednostki (np. laboratoria badawcze, jednostki kontroluj¹ce). Wymagania odnosz¹ce siê do jednostek certyfikuj¹cych wyroby oraz stosowanych
przez nie programów certyfikacji s¹ zawarte w dokumentach.

4. Tryb certyfikacji
Do najczêœciej stosowanych systemów certyfikacji wyrobów nale¿y system
wed³ug modelu 5 ISO, który obejmuje na etapie wydawania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu:
– badanie typu,
– ocenê systemu jakoœci dostawcy,
– oraz po wydaniu certyfikatu,
– nadzór nad wyrobami objêtymi certyfikatem.
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Formalne rozpoczêcie procesu certyfikacji wyrobów rozpoczyna z³o¿enie przez
dostawcê wniosku o certyfikacjê. Wniosek mo¿e obejmowaæ jeden wyrób lub
grupê odmian wyrobów objêtych zakresem akredytacji udzielonej przez Polskie
Centrum Akredytacji.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
• dokumenty umo¿liwiaj¹ce jednoznaczn¹ identyfikacjê wyrobu/wyrobów (dokumentacja konstrukcyjna, karta katalogowa, rysunek) wraz z ogólnym opisem
technicznym;
• kopiê certyfikatu systemu jakoœci lub opis warunków organizacyjno-technicznych zapewniaj¹cych prowadzenie stabilnej, powtarzalnej produkcji;
• opis procesów technologicznych;
• raport (sprawozdanie) z badañ wyrobu (badania typu), wykonanych zgodnie
z procedur¹ jednostki certyfikuj¹cej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e warunkiem pozytywnego zakoñczenia certyfikacji wyrobu
w okreœlonych przepisami czasie (30 dni od daty zarejestrowania wniosku) jest
dostarczenie wymienionej dokumentacji. Jest wiêc celowe, przed rozpoczêciem
procesu certyfikacji, wykonanie badañ wyrobu na zgodnoœæ z kryteriami jednostki certyfikuj¹cej, tak aby raport (sprawozdanie) z badañ wyrobu dostarczyæ
wraz z wnioskiem. Wniosek wraz z za³¹czon¹ dokumentacj¹ podlega weryfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wniosek zostaje zarejestrowany, o czym wnioskuj¹cy jest powiadamiany, a nastêpnie s¹ podejmowane kolejne czynnoœci zwi¹zane z certyfikacj¹ wyrobu. W przypadku negatywnego
wyniku weryfikacji sporz¹dzony jest wykaz niezgodnoœci, który równie¿ jest
przekazywany wnioskuj¹cemu wraz z informacj¹ o mo¿liwoœci wprowadzenia
dzia³añ koryguj¹cych.

5. Badanie typu
Dla celów certyfikacji przeprowadza siê badania typu, obejmuj¹ce sprawdzenie
wszystkich wymagañ zawartych w normie i/lub innych dokumentach normatywnych (tzw. badania pe³ne). W przypadku braku norm przedmiotowych, jednostka certyfikuj¹ca mo¿e ustaliæ w³asne kryteria oceny wyrobu, uzgodnione z zainteresowanymi stronami. Kryteria te musz¹ byæ udokumentowane, ustanowione i dostêpne na ¿yczenie wnioskuj¹cych. W zdecydowanej wiêkszoœci przypadków normy techniczne okreœlaj¹ zarówno badania, które powinny byæ przeprowadzone, jak i kryteria dotycz¹ce akceptowalnych wyników.
Badania wyrobów mog¹ byæ przeprowadzone w:
– niezale¿nych laboratoriach badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji,
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– laboratoriach dostawcy w przypadkach uzasadnionych specyfik¹ wyrobu lub
metody badawczej pod nadzorem jednostki certyfikuj¹cej,
– innych laboratoriach posiadaj¹cych kompetencje techniczne, potwierdzone
przez jednostkê certyfikuj¹c¹ na podstawie normy PN-EN ISO/IEC17025:2001.
Wnioskuj¹cy ubiegaj¹cy siê o certyfikacjê wyrobu ma prawo do korzystania
z us³ug ró¿nych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych, pod warunkiem, ¿e laboratoria wykonuj¹ badania pe³ne tego
wyrobu ze wzglêdu na zgodnoœæ z wymaganiami norm, dokumentów normatywnych lub innych specyfikacji technicznych, uznawanych przez jednostkê certyfikuj¹c¹.
Jednostka certyfikuj¹ mo¿e wykorzystaæ sprawozdania z badañ, stanowi¹ce
w³asnoœæ innego dostawcy, pod warunkiem, ¿e w³aœciciel tego sprawozdania
wyrazi na to zgodê na piœmie, oraz wspólne sprawozdanie z badañ zleconych
przez dwóch lub wiêcej dostawców w sytuacji, gdy jednostka certyfikuj¹ca
stwierdzi w sposób jednoznaczny, i¿ typ wyrobu jest identyczny.
Badanie typu obejmuje:
– sprawdzenie dokumentacji technicznej,
– okreœlenie zakresu badañ zgodnie z programem odpowiednim dla danego wyrobu,
– ustalenie reprezentatywnego dla produkcji seryjnej egzemplarza wyrobu do
badañ,
– sprawdzenie zgodnoœci wyrobu z dokumentacj¹,
– wykonanie badañ i prób technicznych.
Badania wykonywane na potrzeby certyfikacji wyrobu musz¹ byæ wykonane
zgodnie z uzgodnionym programem, z u¿yciem odpowiedniego oraz niezawodnego oprzyrz¹dowania, w ustalonych warunkach œrodowiskowych przez kompetentny personel. Wyniki badañ udokumentowane w stosownym raporcie
(sprawozdaniu) powinny umo¿liwiæ dokonanie oceny wyrobu pod k¹tem jego
zgodnoœci z wymaganiami norm lub innych dokumentów normatywnych.

6. Ocena systemu jakoœci
Ocena systemu jakoœci dostawcy stanowi jeden ze znacz¹cych sk³adników procesu certyfikacji, który ma dostarczyæ odpowiedzi na pytanie, czy dostawca
gwarantuje produkcjê wyrobów zgodnych z przebadanym typem.
Wdro¿enie systemu jakoœci wed³ug modelu ISO 9001 i jego nadzorowanie przez
jednostkê certyfikuj¹c¹ systemy jakoœci stwarza podstawy do stabilnej produkcji
wyrobów, w tym wyrobów bêd¹cych przedmiotem certyfikacji. Wymagania za-
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warte w normach dotycz¹cych systemu jakoœci s¹ z regu³y ogólnej natury i nie
s¹ tak szczegó³owe jak normy dotycz¹ce wyrobów. W ostatecznym rozrachunku, jednostka certyfikuj¹ca wyroby decyduje, w jakim zakresie prowadziæ ocenê systemu jakoœci dostawcy. Wdro¿enie systemu jakoœci wed³ug modelu ISO
9001 nie jest jednak warunkiem koniecznym certyfikacji wyrobów. Dostawca,
który nie stosuje systemu jakoœci wed³ug modelu ISO 9001, lub którego system
jakoœci nie jest certyfikowany na zgodnoœæ z norm¹ ISO 9001 mo¿e w inny sposób wykazaæ, ¿e przyjête przez niego rozwi¹zania techniczne i organizacyjne
gwarantuj¹ dostarczanie wyrobów o powtarzalnych cechach. Jednostka certyfikuj¹ca musi siê jednak upewniæ, czy przyjête rozwi¹zania s¹ skutecznie stosowane w praktyce i gwarantuj¹ prowadzenie powtarzalnej produkcji. Dokonuje
tego przez przeprowadzenie audytu systemu jakoœci (w przypadkach, kiedy dostawca wdro¿y³ system jakoœci wed³ug modelu stosownej normy) lub kontroli
warunków organizacyjno-technicznych (w przypadkach, kiedy dostawca stosuje
w³asne rozwi¹zania techniczno-organizacyjne).
Dzia³ania podejmowane przez przedstawicieli jednostki certyfikuj¹cej u dostawcy obejmuj¹:
– sprawdzenie przyjêtych podczas projektowania i wytwarzania wyrobu norm
(normy) lub dokumentów normatywnych,
– ocenê pomieszczeñ oraz wyposa¿enia z uwzglêdnieniem sprzêtu oraz wyposa¿enia stosowanego do przeprowadzania badañ (testów),
– ocenê stosowanych procedur,
– ocenê kompetencji personelu,
– ocenê systemu zapewnienia jakoœci,
– wyznaczenie wyrobów do przeprowadzania badañ typu (jeœli jest to wymagane w danym przypadku).
Z przeprowadzonego audytu systemu jakoœci lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych jest sporz¹dzany raport (sprawozdanie). Certyfikat mo¿e
byæ wydany tylko dla wyrobów dostarczanych przez dostawcê, który na podstawie przeprowadzonej i udokumentowanej oceny zapewnia prowadzenie stabilnej produkcji.

7. Decyzja dotycz¹ca wydania certyfikatu
Po ostatecznym zakoñczeniu badañ, jednostka certyfikuj¹ca dokonuje porównania otrzymanych wyników z odpowiednimi kryteriami dotycz¹cymi akceptacji
zgodnoœci, które s¹ wyspecyfikowane w normach lub przyjêtymi przez ni¹. Pozytywne wyniki badañ oraz oceny systemu jakoœci dostawcy uprawniaj¹ do wydania certyfikatu dla danego wyrobu. Decyzjê o udzieleniu certyfikatu podejmu-
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je zawsze kierownik jednostki certyfikuj¹cej. Przed podjêciem decyzji o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu kierownik jednostki certyfikuj¹cej, w celu
zwiêkszenia zaufania do bezstronnoœci podejmowanych decyzji, mo¿e posi³kowaæ siê opini¹ specjalistów z danej dziedziny, dzia³aj¹cych zgodnie z przyjêtymi
zasadami certyfikacji (nie jest to wymóg obligatoryjny). W przypadku podjêcia
decyzji o nieprzyznawaniu certyfikatu, dostawca otrzymuje wykaz niezgodnoœci
oraz informacjê o prawie do odwo³ania.

8. Zasady nadzoru nad udzielon¹ certyfikacj¹
W okresie wa¿noœci certyfikacji jednostka certyfikuj¹ca sprawuje nadzór nad
ocenionym wyrobem oraz prawid³owoœci¹ pos³ugiwania siê certyfikatem i ewentualnie znakiem zgodnoœci.
Celem nadzoru jest:
• zapewnienie, ¿e dostawca wprowadza do obrotu handlowego tylko wyroby
zgodne z dokumentami odniesienie, przywo³anymi w certyfikacie;
• upewnienie siê, ¿e produkowane wyroby maj¹ takie same w³asnoœci, jak
przedstawiony do badañ w procesie certyfikacji egzemplarz (typ) wyrobu;
• sprawdzenie, w jaki sposób dostawca pos³uguje siê certyfikatem;
• sprawdzenie, w jaki sposób umieszczany jest znak zgodnoœci (je¿eli dostawca
jest upowa¿niony do jego stosowania).
Warunki nadzoru, okreœlaj¹ce obowi¹zki i uprawnienia dostawcy i jednostki certyfikuj¹cej, s¹ zawarte, w podpisywanej przed wydaniem certyfikatu, umowie.
Nadzór nad wyrobem obejmuje przede wszystkim sprawdzenie systemu jakoœci
lub warunków organizacyjno-technicznych dla prowadzenia stabilnej produkcji.
Mo¿e równie¿ obejmowaæ badanie pe³ne lub niepe³ne wyrobu w akredytowanym laboratorium, u dostawcy lub u¿ytkownika.
Nadzorowanie posiadaczy certyfikatów odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
w ramach nadzoru prowadzone s¹ audyty lub kontrole warunków organizacyjno-technicznych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie miêdzy dostawc¹
i jednostk¹ certyfikuj¹c¹;
• w umowie ustala siê zakres i czêstotliwoœæ badañ sprawdzaj¹cych wyroby;
• wyroby przekazywane do badañ s¹ wyznaczane przez jednostkê certyfikuj¹c¹;
• pos³ugiwanie siê certyfikatem lub znakiem zgodnoœci obejmuje sprawdzenie,
czy certyfikat lub znak zgodnoœci s¹ u¿ywane tylko w odniesieniu do zakresu,
na który zosta³y przyznane;
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• jednostka certyfikuj¹ca ma prawo przeprowadziæ niezapowiedzian¹ kontrolê,
podczas której mo¿e sprawdziæ funkcjonowanie systemu jakoœci lub przeprowadziæ badania wyrobów.
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CERTIFICATION SYSTEMS OF PRODUCTS
In this article we describe many problems connected with the evaluation of
accordance and quality of building products made from glass and ceramic
which are introduced to own market. I the article we present models of certificate systems with the third side use.

