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I. Prawa posiadacza certyfikatu 

1. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o posiadanych certyfikatach, powoły-
wanie się na certyfikacje oraz stosowanie znaków w sposób ustalony przez PCBC SA.  
 
2. Otrzymywania od PCBC SA aktualnych informacji dotyczących wymagań certyfikacyj-
nych, procedur certyfikacji, zasad stosowania certyfikatów, opłat z tytułu certyfikacji oraz 
dodatkowych informacji dotyczących złożenia wniosku. 
 
3. Uzyskiwania od PCBC SA informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, 
wynikających ze zmian w dokumentach odniesienia, dotyczących zarówno wyrobu jak i 
systemu zakładowej kontroli produkcji. 
 
4. Zgłaszanie sprzeciwu, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, co do składu zespołu in-
spektorów. 
 
5. Wymaganie od członków zespołu inspektorów stosowania się do wymagań w zakresie 
BHP, obowiązujących w miejscu przeprowadzania inspekcji.  
 
6. Zgłaszanie uwag do raportów z inspekcji.  
 
7. Odwoływanie się od wszelkich decyzji jednostki certyfikującej PCBC SA, w sprawach 
certyfikacji. 
 
8. Wnoszenia skarg na działalność PCBC SA, dotyczącą prowadzenia procesów certyfi-
kacji. 
 
9. Wymaganie od PCBC SA zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji 
przekazanych w procesie certyfikacji oraz nadzoru nad wydanymi certyfikatami, z wyjąt-
kiem przypadków przewidzianych prawem. 
 
10. Występowanie z wnioskiem o rozszerzenie lub uaktualnienie zakresu certyfikatu, 
przedłużenie certyfikatu, zmianę dokumentu odniesienia w certyfikacie, zmianę nazwy 
wyrobu w certyfikacie lub przeniesienia praw do certyfikatu na nowy podmiot, także w 
przypadku w przypadku zmiany statusu prawnego lub adresu. 
 
11. Rezygnacja z posiadanej certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia jed-
nostki certyfikującej PCBC SA. 
 
 

II. Obowiązki posiadacza certyfikatu 

1. Utrzymywanie i przestrzeganie zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi, określo-
nymi w dokumencie odniesienia, stanowiącym podstawę certyfikacji oraz dostosowanie 
się do zmian wprowadzanych w tych wymaganiach.  
 
2. Stosowanie certyfikatu wyłącznie do wyrobów, dla których został wydany.  
 
3. Stosowanie certyfikatu wyłącznie do wyrobów spełniających wymagania dokumentu 
odniesienia określonego w certyfikacie i wyprodukowanych w systemie zakładowej kon-
troli produkcji określonym w tym certyfikacie. 
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4. Stosowanie certyfikatu i znaków certyfikacji zgodnie z zasadami określonymi przez 
PCBC SA. 
 
5. Wykorzystywanie certyfikatów w taki sposób, by nie podważać zaufania do jednostki 
certyfikującej, lub w sposób, który PCBC SA może uznać za wprowadzający w błąd. 
 
6. Zaprzestanie stosowania certyfikatu po otrzymaniu od PCBC SA decyzji o jego zawie-
szeniu lub cofnięciu. 
 
7. Wypełnianie wymagań stawianych przez PCBC SA w procesach certyfikacji i nadzoru 
poprzez:  

• zapewnienie możliwości przeprowadzenia oceny zakładowej kontroli produkcji; 

• zapewnienie dostępu do wszystkich informacji i miejsc umożliwiających przeprowa-
dzenie auditu we wnioskowanym zakresie certyfikacji; 

• zapewnienie odpowiednich warunki organizacyjnych i BHP; 

• wprowadzanie, w uzgodnionym terminie, działań korygujących, po audicie zakłado-
wej kontroli produkcji oraz realizowanie zaleceń, wydanych przez PCBC SA. 

 
8. Pisemne informowanie jednostki certyfikującej o: 

• zamierzonych zmianach w systemie zakładowej kontroli produkcji, w procesie pro-
dukcyjnym lub w wyrobie, mogących mieć wpływ na zgodność z kryteriami certyfi-
kacji; 

• zmianie statusu prawnego, organizacyjnego lub własnościowego, adresu lub miej-
sca prowadzenia działalności; 

• przerwach w produkcji trwających dłużej niż 12 miesięcy; 

• wprowadzeniu zmiany, uzupełnienia lub nowelizacji krajowej oceny technicznej, o ile 
krajowa ocena techniczna została określona w certyfikacie jako dokument odniesie-
nia. 

________________________ 


