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1. WSTĘP 

1.1. W niniejszym dokumencie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. określiło warunki, 

na jakich wspólny znak towarowy gwarancyjny „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji” zwany dalej: „Znakiem” może być stosowany 

przez producenta wyrobu budowlanego, który uzyskał w PCBC S.A. certyfikat zgodności 

zakładowej kontroli produkcji, lub którego system zakładowej kontroli produkcji został 

oceniony i zaakceptowany w procesie certyfikacji, co zostało potwierdzone 

przyznaniem certyfikatu stałości właściwości użytkowych.  

1.2. Prawo do stosowania Znaku jest potwierdzane w odrębnej umowie zawieranej 

pomiędzy jednostką certyfikującą wyroby PCBC S.A. a producentem wyrobu, zawsze 

z  inicjatywy producenta. 

1.3. Elementem Znaku jest numer referencyjny specyfikacji technicznej będącej podstawą 

oceny w procesie certyfikacji, o którym mowa w punkcie 1.1. 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest właścicielem Znaku, który został 

określony w niniejszym dokumencie i ma prawo do przekazywania go producentom 

certyfikowanych wyrobów w celu stosowania. 

2.2. Znak może być stosowany wyłącznie do wyrobów określonych w ważnych certyfikatach 

wydanych przez PCBC S.A., o których mowa w 1.1.  

2.3. Znak nie może być łączony z oznakowaniem CE lub z oznakowaniem znakiem 

budowlanym na wyrobie, o ile przepisy dotyczące oznakowywania wyrobów 

budowlanych nie stanowią inaczej. 

2.4. Znak może być łączony ze Znakiem certyfikowanego systemu lub innymi Znakami 

przyznawanymi przez PCBC S.A. 

2.5. Znak nie może być stosowany w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd. 

Znak nie może być stosowany przez użytkowników w sposób, który mógłby świadczyć, 

że odnosi się do innych wyrobów niż do tych, których dotyczy certyfikat. 

2.6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów certyfikat uprawniający do Znakowania 

produktów niniejszym Znakiem utracił ważność lub został zawieszony, producent 

powinien niezwłocznie: 

 zaprzestać stosowania Znaku, 

 uaktualnić wszystkie materiały reklamowe. 
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2.7. Znak może być umieszczony na produkcie, jednostkowym opakowaniu lub opakowaniu 

zbiorczym. 

2.8. Oznaczenie powinno być dokonane w sposób trwały, wyraźny, czytelny 

i  uniemożliwiający przeniesienie oznaczenia na inny produkt.  

2.9. Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać stosowania Znaku w sytuacji, gdy 

sposób jego wykorzystania PCBC S.A. uzna za niedopuszczalny i pisemnie powiadomi 

o  tym użytkownika. 

2.10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania Znaku, należy zwrócić się do 

PCBC S.A. na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień. 

2.11. Sposób wykorzystania Znaku będzie podlegał sprawdzeniu podczas inspekcji 

przeprowadzanych przez PCBC S.A. w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem. 

2.12. Zmiany niniejszych zasad mogą być wprowadzone przez PCBC S.A. na zasadzie 

jednostronnej. Zmiana związana będzie każdorazowo z uprzednim powiadomieniem 

użytkownika Znaku w formie pisemnej. Użytkownik Znaku ma prawo nie zaakceptować 

wprowadzonych zmian, zgłaszając zastrzeżenia pisemnie i zaprzestając niezwłocznie 

użytkowania Znaku.  

2.13. Po pozytywnie zakończonym procesie certyfikacji, i zawarciu umowy, o której mowa 

w  1.2, PCBC S.A. przekaże organizacji będącej posiadaczem certyfikatu elektroniczną 

wersję wzoru Znaku wraz z zasadami jego stosowania (treść niniejszego dokumentu). 

 

3. FORMA I WYGLĄD 

3.1. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie Znaku, ingerowanie w kolorystykę oraz 

jego kształt (np. nieproporcjonalna zmiana wielkości Znaku). 

3.2. Znak może być stosowany w kolorze (niebiesko - biały) lub monochromie (czarno-

biały). 

3.3. Numer PN-EN XXX-X będący elementem Znaku jest numerem referencyjnym właściwej 

specyfikacji technicznej wyrobu. Oznacza to, że pod wyrazami „ZAKŁADOWA 

KONTROLA PRODUKCJI” mogą być inne wyrazy np.: PN-EN ISO XXXXX, PN-B-XXXXX, AT-

XX/YYYY, KOT-XX/YYYY.  
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3.4. Przykładowy wzór Znaku w kolorze: 

 

 

 

C85 M50 Y0 K0 

         

 

 

3.5. Przykładowy wzór Znaku w monochromie (czarno-biały): 

 

 

 

C0 M0 Y0 K100 

 

 

 

 
 

3.6. Minimalna wielkość Znaku dla opakowań jednostkowych wyrobów budowlanych to  

średnica 12 mm. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z właścicielem Znaku, 

dopuszcza się inne wymiary Znaku. 

3.7. Pole ochronne to obszar 3 mm wokół Znaku, w którym inna forma graficzna lub 

tekstowa nie może być zamieszczona. 
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4. STOSOWANIE ZNAKU W DOKUMENTACH I MATERIAŁACH REKLAMOWYCH 

W celach promocyjnych Znak może być umieszczony na wszelkiego rodzaju planszach, 

folderach i etykietach towarzyszących ekspozycji wyrobu. 

 

5. SANKCJE 

5.1. W przypadku nadużycia stosowania Znaku przez użytkownika, PCBC S.A. zwróci się do 

niego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, których celem będzie 

zagwarantowanie właściwego stosowania Znaku. 

5.2. W przypadku nadużycia stosowania Znaku lub fałszywego i/lub wprowadzającego 

w  błąd powołania się na udzielony certyfikat, PCBC S.A. podejmie odpowiednie 

działania wobec organizacji obejmujące m.in. : 

 żądanie podjęcia działań korygujących, 

 opublikowanie na stronie internetowej PCBC S.A. danych organizacji bezprawnie 

powołującej się na certyfikację PCBC S.A., 

 kroki podjęte w związku z naruszeniami mogą obejmować również wejście na drogę 

prawną. 

 

6. OPŁATY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM ZNAKU 

6.1. Opłata za stosowanie Znaku jest częścią opłaty stałej wnoszonej przez producenta, 

wynikającej z obowiązującego cennika w PCBC S.A. 

 

 


