
POLSKIE CENTRUM BADAŃ  I  CERTYFIKACJI  S.A. 
ODDZIAŁ BADAŃ I  CERTYFIKACJI  W GDAŃSKU  

ul. Jakuba Wejhera 18a,  80-346 Gdańsk  

Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych 
+ 48 663 130 693 / gdansk@pcbc.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady stosowania znaków i certyfikatów 

 
DGC-03 

wydanie 6  z 01.10.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszy dokument jest własnością PCBC S.A. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.  
Rozpowszechnianie bez zgody PCBC SA jest zabronione. 

 
 



PCBC S.A.                                                                                                                                       

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

DGC-03 / 6 z 01.10.2021  Strona 2 z 4 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Posiadacz certyfikatu ma prawo podawania do publicznej wiadomości informacji o po-
siadanych certyfikatach w materiałach reklamowych lub na stronie www. 
 
2. Sposób powoływania się na posiadane certyfikaty nie powinien wprowadzać w błąd, 
co do zakresu i rodzaju udzielonej certyfikacji. 
 
3. Certyfikat może być stosowany wyłącznie:  

− w okresie jego ważności i w odniesieniu do wyrobów, dla których został wydany; 

− do wyrobów spełniających wymagania dokumentu odniesienia. 
 

4. Znaki zgodności, związane z danym rodzajem certyfikacji, powinny być stosowane na 
zasadach określonych w przepisach prawnych – w odniesieniu do oznakowania CE i 
znaku budowlanego, lub określonych przez właściciela znaku – w odniesieniu do Znaku 
Zgodności z Polską Normą i Znaku Zakładowej Kontroli Produkcji. 
  
5. W okresie zawieszenia certyfikatu należy zaprzestać powoływania się na posiadanie 
certyfikacji w oznakowaniu wyrobu i we wszystkich materiałach reklamowych. 
 
6. W przypadku ograniczenia certyfikatu należy zaprzestać powoływania się na posiada-
nie certyfikacji w oznakowaniu wyrobu i we wszystkich materiałach reklamowych w od-
niesieniu do wyrobów, których dotyczy ograniczenie. 
 
7. Logo PCBC SA nie jest znakiem certyfikacji i nie może być stosowane w jakiejkolwiek 
formie powoływania się na certyfikat. 

 
II Stosowanie certyfikatów w obszarze regulowanym prawnie 
w systemie europejskim 

1.  Przy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu wyrobu budowlanego na rynku produ-
cent powołuje się na posiadanie certyfikatu właściwego dla danego systemu oceny i we-
ryfikacji stałości właściwości użytkowych, poprzez umieszczenie numeru identyfikacyjne-
go jednostki notyfikowanej (PCBC S.A. posiada numer identyfikacyjny 1434) w deklaracji 
właściwości użytkowych oraz za oznakowaniem CE. 
 
2. Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej określone są w 
odrębnym dokumencie – DGC-05 Polityka dotycząca zarządzania numerem identyfika-
cyjnym jednostki notyfikowanej (dostępnym na stronie www.pcbc.gov.pl). 

 
III Stosowanie certyfikatów w obszarze regulowanym prawnie 

w systemie krajowym  

1. Przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego do obrotu producent powołuje się na posia-
danie certyfikatu właściwego dla danego krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych, poprzez podanie: 

• w krajowych deklaracjach właściwości użytkowych: nazwy akredytowanej jednostki 
certyfikującej, numeru akredytacji (AC 013) i numeru krajowego certyfikatu, 

• w oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym: nazwy jednostki certyfikującej,  
  



PCBC S.A.                                                                                                                                       

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

DGC-03 / 6 z 01.10.2021  Strona 3 z 4 

 

2. Zasady sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania 
znakiem budowlanym określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1966 z późn. zmianami). 
 
3. Wzór znaku budowlanego określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.266). 

 
IV Stosowanie certyfikatów w obszarze certyfikacji dobrowol-
nej (nie dotyczy certyfikatów zgodności z PN) 

Posiadacz certyfikatu ma prawo umieszczać na wyrobie, lub na jego opakowaniu numer 
certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji. 

 
V Stosowanie znaku zakładowej kontroli produkcji 

 
1. Zasady stosowania oraz wzór znaku ZKP określone są w Instrukcji stosowania wspól-
nego znaku towarowego gwarancyjnego „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POL-
SKIE CENTRUM BADAŃ i CERTYFIKACJI” zwanego „ZNAKIEM ZKP” (dostępnej na 
stronie www.pcbc.gov.pl) oraz w umowie podpisywanej z PCBC SA przez posiadacza 
certyfikatu. 

 
VI Stosowanie Znaku Zgodności z Polską Normą 

1. Wyłącznym dysponentem Znaku Zgodności jest Polski Komitet Normalizacyjny. 
 
2. Prawo do stosowania Znaku Zgodności uzyskuje producent, który posiada certyfikat 
zgodności upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polska Normą.  
 
3. Znak Zgodności może być stosowany, przez czas określony w certyfikacie: 

− do oznaczania wyrobów oraz w dokumentach dotyczących tego wyrobu; 

− w materiałach promocyjnych i reklamowych, z jednoznacznym wskazaniem, że 
znak zgodności z PN dotyczy wyrobu objętego certyfikatem PN; 

− wyłącznie w odniesieniu do wyrobów objętych certyfikatem. 
 
4. Szczegółowe warunki stosowania Znaku Zgodności określone są przez właściciela 
znaku w Regulaminie współpracy PKN z upoważnioną jednostką certyfikującą wyroby w 
zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatu PN. 
(dostęp: http://www.pkn.pl).  

 
VII Postępowanie w przypadku niewłaściwego stosowania cer-
tyfikatu lub znaku  

1. Przestrzeganie zasad określonych w niniejszym dokumencie jest przedmiotem oceny 
w procesach nadzoru ZKP prowadzonych przez jednostkę. 
 

http://www.pkn.pl/
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2. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowa-
nia certyfikatu w przypadku, gdy PCBC S.A. uznał jego stosowanie za niedopuszczalne. 
Dotyczy to również stosowania znaków, związanych z danym rodzajem certyfikacji. 
 
3. Nieprawidłowe lub mogące wprowadzić w błąd powołanie się na certyfikat lub zasto-
sowanie znaków niezgodnie z ustalonymi dla nich zasadami powoduje: 

− żądanie wycofania lub sprostowania niewłaściwych informacji, w trybie uzależnionym 
od charakteru i skutków nadużycia; 

− zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu i uprawnień do stosowania znaku. 
 
4. Powołanie się na certyfikat lub zastosowanie znaku bez posiadania certyfikatu, powo-
duje żądanie natychmiastowego zaprzestania stosowania certyfikatu i znaku oraz wyco-
fania ze sprzedaży wyrobów już oznakowanych. 
 
5. Zasady postępowania w przypadku niewłaściwego użycia numeru identyfikacyjnego 
jednostki notyfikowanej określone są w odrębnym dokumencie – DGC-05 Polityka doty-
cząca zarządzania numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej. 

 
________________________ 


