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1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy program certyfikacji wyrobów budowlanych zosta! opracowany przez Jednostk" Notyfikowan# Nr 2827 TÜV 
Thüringen Polska Sp. z o.o. w oparciu o Rozporz#dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiaj#cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj#cego 
dyrektyw" Rady 89/106/EWG, wraz z pó$niejszymi zmianami.

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. realizuje swoje funkcje i zadania wyznaczone w procesie certyfikacji wyrobów 
budowlanych w sposób ustalony, udokumentowany i nadzorowany. Ponadto udziela wszelkich niezb"dnych informacji 
w celu zapewnienia, %e wszystkie wymagania certyfikacyjne zosta!y jasno sformu!owane, zakomunikowane i zrozumiane 
przez Klienta. Jako uznana organizacja trzeciej strony TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. zapewnia, %e

· post"puje zgodnie z zasadami i wymaganiami okre&lonymi w Systemie Zarz#dzania Jako&ci# i niniejszym 
Programie Certyfikacji,

· dzia!a obiektywnie, bezstronnie i niezale%nie, respektuj#c prawa poufno&ci i w!asno&ci,
· przestrzega zasad równego traktowania podmiotów, nie dyskryminuje ani nie utrudnia %adnemu podmiotowi 

dost"pu do certyfikacji,

· nie prowadzi dzia!alno&ci projektowej lub produkcyjnej oraz sprzeda%y wyrobów b"d#cych przedmiotem 
certyfikacji,

· nie prowadzi us!ug doradczych w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania, utrzymywania lub dystrybucji 
wyrobu, który jest certyfikowany lub który ma by' certyfikowany,

· wynagrodzenia personelu TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. nie s# uzale%nione od wyników i ilo&ci 
przeprowadzonych procesów certyfikacji,

· personel zaanga%owany w procesy certyfikacji jest kompetentny, nadzorowany i ci#gle podnosi swoj# wiedz" 
i umiej"tno&ci.

Program nie przewiduje udzia!u innych jednostek certyfikuj#cych oraz innych organów oceny zgodno&ci oraz podzlecania 
jakichkolwiek czynno&ci w zakresie certyfikacji innym jednostkom certyfikuj#cym lub innym organizacjom. 
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. uznaje wa%no&' wyników oceny zgodno&ci przeprowadzonej przez inn# jednostk" oceny 
zgodno&ci.
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. akceptuje wyniki oceny zgodno&ci pod warunkiem, %e osoba lub jednostka 
przedstawiaj#ca te wyniki potrafi udowodni', %e ocena zosta!a wykonana przez jednostk" dysponuj#c# kompetentnym 
personelem przy zachowaniu nale%ytego nadzoru nad zapisami lub spe!niaj#ce stosowne wymagania normy ISO/IEC 17025 
lub ISO/IEC 17020 lub ISO/IEC 17021.

2. CERTYFIKACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1 Wykaz wyrobów i dokumenty odniesienia
Wykaz wyrobów obj"tych niniejszym Programem PW 01 wraz z podaniem dokumentów odniesienia oraz cz"stotliwo&' 
ocen w nadzorze okre&lono w integralnym  za!#czniku nr PW Z 01.01 Wykaz wyrobów oraz dokumentów odniesienia do 
programu PW 01. Normy lub specyfikacje przywo!ane w dokumentach certyfikacyjnych inne ni% wymienione w za!#czniku 
do programu certyfikacji nie stanowi# podstawy certyfikacji.

2.2 Etapy procesu certyfikacji
Realizacja procesu certyfikacji przebiega wed!ug ustalonych kroków:

1. Etap wst"pny
2. Z!o%enie i przegl#d wniosku o certyfikacj", umowa o certyfikacj"
3. Planowanie i przygotowanie oceny
4. Inspekcja Zak!adu produkcyjnego i Zak!adowej Kontroli Produkcji
5. Przegl#d wyników procesu certyfikacji
6. Podj"cie decyzji o certyfikacji
7. Wydanie certyfikatu (atestacja)
8. Sta!y nadzór, ocena i ewaluacja Zak!adowej Kontroli Produkcji
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2.3 Dzia"ania wst#pne
Dzia!ania wst"pne maj# na celu zakomunikowanie Klientowi wszystkich niezb"dnych informacji do zrozumienia wymaga* 
programu i procesu certyfikacji. Na tym etapie Klient mo%e uzyska' program certyfikacji, informatory, ogólne warunki
&wiadczenia us!ug oraz ankiet" dla celów certyfikacji.

2.4 Z"o$enie i przegl%d wniosku, umowa o certyfikacj#
Klient lub jego upowa%niony przedstawiciel powinien z!o%y' wniosek o certyfikacj" ZKP w TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., 
którego elementami s#: 

· Ankieta dla celów certyfikacji,
· Zlecenie handlowe na wykonanie us!ugi,
· Wymagane za!#czniki (okre&lone w ankiecie dla celów certyfikacji).

Szczegó!y dotycz#ce ankiety, Klient lub jego upowa%niony przedstawiciel mo%e uzgodni' ze wskazanym pracownikiem TÜV 
Thüringen Polska Sp. z o.o.

Wniosek o certyfikacj" podlega przegl#dowi w celu sprawdzenia czy:

· jest kompletny i jednoznaczny, zw!aszcza pod k#tem zdefiniowania zakresu certyfikacji, 
· odnosi si" do wszystkich maj#cych zastosowanie wymaga*,

· oraz czy wnioskowana us!uga certyfikacji jest mo%liwa do przeprowadzenia zgodnie z posiadanym zakresem 
akredytacji i notyfikacji.

W przypadku z!o%enia niekompletnego wniosku Klient lub jego upowa%niony przedstawiciel proszeni s# o uzupe!nienie 
niezb"dnych dokumentów i informacji.
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.  mo%e odmówi' przyj"cia wniosku o certyfikacj" mi"dzy innymi w takich przypadkach jak:

· brak akredytacji w obszarze wnioskowanym przez Klienta lub jego upowa%nionego przedstawiciela,
· &wiadome naruszanie prawa przez Klienta szczególnie w obszarze obj"tym wnioskiem,

· brak bezstronno&ci, konflikt interesów,

· brak zasobów lub mo%liwo&ci realizacji procesu certyfikacji w zakresie zg!oszonych wyrobów.
Klient jest powiadamiany pisemnie o przyj"ciu wniosku do realizacji lub odmowie jego przyj"cia wraz z uzasadnieniem.

Po przyj"ciu wniosku TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. przekazuje Klientowi do podpisu umowy o certyfikacj" i stosowaniu 
znaku certyfikacji. 
Umowa o certyfikacj" obejmuje wyroby i lokalizacje zg!oszone do certyfikacji, reguluje prawa i obowi#zki stron, w tym ustala
zasady:

· udzielania i utrzymania certyfikacji,

· prowadzenia nadzoru nad certyfikacj#, w tym jej zawieszania, cofni"cia, wznowienia, zako*czenia, ograniczenia 
lub rozszerzenia jej zakresu. 

· stosowania certyfikatu i powo!ywania si" na certyfikacj" i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej;

· wnoszenia odwo!a* i skarg,
· wzajemnego informowania si" o istotnych dla stron zmianach.

Podpisana umowa o certyfikacj" powinna zosta' dostarczona do TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. bez zb"dnej zw!oki. 
Podpisanie umowy o certyfikacj" jest warunkiem koniecznym do podj"cia decyzji o udzieleniu certyfikacji i wystawienia 
certyfikatu (atestacji).
Wszystkie dokumenty s# rejestrowane z chwil# ich przyj"cia lub wys!ania.

2.5 Planowanie oceny
Planowanie oceny ma na celu uzgodnienie warunków przeprowadzenia oceny (m.in. miejsca, terminów i czasu wykonania 
oceny), sposobu prowadzenia korespondencji (poczta elektroniczna czy tradycyjna) i komunikacji.
Na etapie planowania opracowuje si" propozycj" sk!adu zespo!u oceniaj#cego bior#c pod uwag" kompetencje personelu 
i zdolno&' do skutecznego wykonania oceny, a tak%e weryfikuje si" potencjalnych cz!onków zespo!u oceniaj#cego pod 
k#tem ich bezstronno&ci i braku konfliktów interesów w stosunku do Klienta. 
Klient mo%e pisemnie zg!osi' zastrze%enia do sk!adu zespo!u oceniaj#cego, podaj#c uzasadnienie. 
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2.6 Inspekcja Zak"adu Produkcyjnego i Zak"adowej Kontroli Produkcji
Inspekcja Zak!adu Produkcyjnego i Zak!adowej Kontroli Produkcji obejmuje nast"puj#ce czynno&ci:

· przegl#d dokumentacji Klienta przez zespó! oceniaj#cy,

· ocena na miejscu tj. inspekcja przeprowadzona w siedzibie i lokalizacjach Klienta, w których s# realizowane 
procesy zwi#zane z zakresem oceny, 

· ocena dzia!a* koryguj#cych, je&li s# wymagane,

· sporz#dzenie dokumentacji z oceny.
Zakres inspekcji obejmuje system Zak!adowej Kontroli Produkcji wyrobów obj"tych wnioskiem. 
Wst"pna inspekcja zak!adu produkcyjnego i ZKP obejmuje wszystkie lokalizacje produkcyjne zg!oszone we wniosku 
i maj#ce zastosowanie wymagania dla ZKP ustalone w odpowiedniej zharmonizowanej normie odniesienia.
Podczas inspekcji ocenia si":

· dost"pno&' &rodków niezb"dnych do zapewnienia w!a&ciwo&ci wyrobu,
· wdro%enie i przestrzeganie ustalonych procedur ZKP,

· prowadzenie zapisów wymaganych w dokumentacji ZKP,

· zgodno&' wyrobu z ustalonym typem wyrobu i deklarowanymi w!a&ciwo&ciami u%ytkowymi. 
Wyniki inspekcji prezentowane s# Klientowi w raporcie z inspekcji.

Je%eli podczas wst"pnej inspekcji zespó! oceniaj#cy stwierdzi, %e producent nie zapewnia deklarowanych sta!o&ci 
w!a&ciwo&ci u%ytkowych produkowanego wyrobu, rekomendacja do udzielenia certyfikacji zostaje wydana po usuni"ciu 
przez Klienta wszystkich stwierdzonych niezgodno&ci, podj"cia stosownych dzia!a* naprawczych w uzgodnionym terminie 
i pozytywnej ocenie tych dzia!a* przez zespó! oceniaj#cy. Ocena wykonania dzia!a* koryguj#cych i ich skuteczno&ci mo%e 
by' przeprowadzona w formie dodatkowej inspekcji lub te% przegl#du dowodów potwierdzaj#cych skuteczne usuni"cie 
niezgodno&ci, dostarczonych przez Klienta. Forma tej oceny zale%y od rodzaju niezgodno&ci i decyzji zespo!u oceniaj#cego.

2.7 Przegl%d wyników procesu certyfikacji
Przegl#du zgromadzonej dokumentacji z oceny dokonuje kompetentny personel nie bior#cy w niej udzia!u. Na tym etapie 
dokonuje si" przegl#du formalnego (kompletno&ci dokumentacji) oraz przegl#du technicznego (zawarto&' merytoryczna 
dokumentacji). Etap ten ma na celu sprawdzenie czy zebrana dokumentacja umo%liwia podj"cie decyzji o certyfikacji przez 
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.  

2.8 Decyzja o certyfikacji i atestacja
W oparciu o wynik przegl#du dokumentacji z oceny oraz zawart# w dokumentacji rekomendacj" kierownika zespo!u 
oceniaj#cego podejmowana jest decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji. 
Decyzja podejmowana jest przez kompetentny personel TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. niebior#cy udzia!u w danym 
procesie oceny.
Certyfikacja Zak!adowej Kontroli Produkcji jest bezterminowa pod warunkami okre&lonymi w Certyfikacie ZKP i w umowie 
o certyfikacj". Klient powiadamiany jest pisemnie o wyniku procesu certyfikacji i otrzymuje dokumenty certyfikacyjne po 
uregulowaniu nale%no&ci za przeprowadzony proces.

2.9 Przerwanie procesu certyfikacji
Proces certyfikacji mo%e by' przerwany w nast"puj#cych przypadkach:

· na pisemny wniosek Klienta,

· w przypadku, gdy Klient uniemo%liwi przeprowadzenie procesu certyfikacji w ustalonych terminach,

· w przypadku istotnych narusze* wymaga* certyfikacyjnych,
Klient informowany jest pisemnie o przerwaniu procesu certyfikacji. Przerwanie procesu mo%e spowodowa' obci#%enie 
Klienta za prace wykonane do czasu przerwania procesu certyfikacji.
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3. STA&Y NADZÓR, OCENA I EWALUACJA ZAK&ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

3.1 Zasady ogólne
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. prowadzi nadzór nad wydanymi certyfikatami w celu potwierdzania, %e wytwarzany wyrób 
i proces jego produkcji s# zgodne z dokumentem odniesienia i kryteriami oceny, dokumentacj# techniczn#, deklarowanymi 
w!a&ciwo&ciami u%ytkowymi oraz %e Klient w!a&ciwie wykorzystuje certyfikat, znak certyfikacji i numer jednostki 
notyfikowanej. Warunki przyst#pienia do nadzoru okre&lone s# w umowie o certyfikacj". 
Oceny nadzoru dzieli si" na trzy podstawowe rodzaje:

· Planowe - przeprowadzane zgodnie z harmonogramem nadzoru opracowywanym i realizowanym przez TÜV 
Thüringen Polska Sp. z o.o.;

· Pozaplanowe (dodatkowe) - przeprowadzane w okresie pomi"dzy terminami ocen nadzoru wynikaj#cymi 
z harmonogramu np. z powodu konieczno&ci dokonania oceny skuteczno&ci dzia!a* koryguj#cych lub na wniosek 
Klienta o rozszerzenie zakresu certyfikacji;

· Specjalne, z krótkim okresem powiadamiania � przeprowadzane np. w odpowiedzi na skargi, reklamacje lub 
uzyskanie przez TÜV Thüringen Polska  Sp. z o.o. informacji o nieprzestrzeganiu przez Klienta programu 
certyfikacji i/lub postanowie* umowy o certyfikacj".

Klient zobowi#zuje si" do informowania TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. o wszelkich zmianach maj#cych istotny wp!yw 
na sta!o&' w!a&ciwo&ci u%ytkowych wyrobów i które mog# oddzia!ywa' na zdolno&' do spe!niania wymaga* 
certyfikacyjnych, a w szczególno&ci o:

· Zmianach statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa w!asno&ci,
· Istotnych zmianach kluczowego personelu,

· Nowym lub zmodernizowanym wyposa%eniu do produkcji,
· Wprowadzeniu nowych materia!ów do produkcji,
· Wprowadzeniu nowych technik i technologii produkcji.

· Zmianach lokalizacji produkcyjnej.
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. ma obowi#zek dokona' oceny wprowadzonych zmian i decyduje, czy system ZKP nadal 
spe!nia wymagania certyfikacyjne, czy te% potrzebna jest jego ponowna ocena. Form" oceny (wizyta w Zak!adzie Klienta 
lub sprawdzenie dokumentacji) ustala TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.

W przypadku wyst#pienia konieczno&ci przeprowadzenia oceny specjalnej w celu zbadania skarg osób trzecich lub odwo!a* 
od decyzji o certyfikacji, TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. ma obowi#zek poinformowa' Klienta na pi&mie o dacie oceny i 
zakresie oceny specjalnej. W tym przypadku Klientowi nie przys!uguje prawo do kwestionowania sk!adu zespo!u 
oceniaj#cego ani daty wyznaczonej oceny. W przypadku negatywnego wyniku oceny lub uniemo%liwienia przez Klienta 
przeprowadzenia oceny specjalnej w wyznaczonym terminie TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. podejmuje decyzj" co do 
dalszej wa%no&ci certyfikatu. 

W przypadku wyst#pienia konieczno&ci przeprowadzenia oceny pozaplanowej: 
· w odpowiedzi na wyst#pienie zmiany wp!ywaj#cych na zakres certyfikacji,

· w wyniku oceny post"powania z niezgodno&ciami stwierdzonymi u Klienta,
· w wyniku podj"cia post"powania z Klientami, których certyfikaty zosta!y zawieszone

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. ma obowi#zek poinformowa' Klienta na pi&mie o dacie oceny i zakresie oceny 
pozaplanowej. W przypadku braku zgody Klienta i/lub nie przes!ania zlecenia na przeprowadzenie oceny pozaplanowej 
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. podejmuje decyzj" co do dalszej kontynuacji procesu certyfikacji i/lub wa%no&ci 
certyfikatu.

3.2 Inspekcje nadzoru
Inspekcja zak!adu produkcyjnego i zak!adowej kontroli produkcji w nadzorze przeprowadzana jest minimum 1 raz w roku, 
a w przypadku, gdy dokument odniesienia specyfikuje inn# cz"stotliwo&' - zgodnie z tym dokumentem. Szczegó!owe 
zasady okre&lania odst"pów pomi"dzy ocenami w nadzorze podano w za!#czniku PW Z 01.01. Do przeprowadzenia 
inspekcji w nadzorze wymagane jest ka%dorazowo zamówienie handlowe Klienta. Podczas inspekcji oceniana jest 
zgodno&' ZKP z wymaganiami dokumentu odniesienia a wyniki opisywane s# w raporcie z inspekcji. Tryb przeprowadzenia 
inspekcji i obiegu dokumentów jest analogiczny do obowi#zuj#cego dla wst"pnej inspekcji. 
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W okresach, kiedy zgodnie z dokumentem odniesienia, nie przypada wizyta w nadzorze, Klient zobowi#zany jest 
poinformowa' TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w systemie ZKP mog#cych mie' wp!yw na 
zachowanie sta!o&ci w!a&ciwo&ci u%ytkowych wyrobów obj"tych zakresem certyfikacji. W przypadku braku zmian Klient 
zobowi#zany jest poinformowa' TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. o braku zmian w systemie ZKP.

3.3 Decyzje w procesach nadzoru
W trakcie nadzoru nad certyfikacj# TÜV Thüringen Polska  Sp. z o.o. mo%e podejmowa' decyzje w sprawie:

· utrzymania certyfikacji;

· zawieszenia, cofni"cia lub zako*czenia certyfikacji;

· zmiany zakresu dokumentów certyfikacyjnych;
· przeniesienia certyfikacji;

· wznowienia lub przywrócenia certyfikacji.
Decyzja w sprawie nadzoru nad certyfikacj# zostaje przekazana Klientowi pisemnie.

3.4 Utrzymanie certyfikacji
Podstaw# do utrzymania certyfikacji jest ci#g!e spe!nienie wymaga* certyfikacyjnych potwierdzone pozytywnymi wynikami 
inspekcji zak!adu produkcyjnego i ZKP oraz zapewnienie sta!o&ci w!a&ciwo&ci u%ytkowych wyrobu. Je%eli podczas inspekcji 
nadzoru stwierdzono niezgodno&ci i/lub sformu!owano uwagi, powinny by' one skutecznie usuni"te, w terminie 
uzgodnionym z TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.

3.5 Zawieszenie / wznowienie lub zako'czenie certyfikacji
Zawieszenie certyfikacji mo%e nast#pi' w przypadku:

· niespe!niania wymaga* programu certyfikacji lub naruszenie postanowie* umowy o certyfikacj", 
· nieusuni"cia w terminie niezgodno&ci stwierdzonych podczas inspekcji, 
· dokonania istotnych zmian w organizacji, wyposa%eniu i procesach produkcji, maj#cych wp!yw na zachowanie 

sta!o&ci w!a&ciwo&ci u%ytkowych wyrobu, które nie zosta!y udokumentowane i ocenione,
· nadu%ycia uprawnie* wynikaj#cych z posiadania certyfikatu, pos!ugiwania si" numerem Jednostki 

Notyfikowanej lub znakiem certyfikacji,

· uniemo%liwienia przeprowadzenia inspekcji bez uzasadnionej przyczyny oraz uniemo%liwienie oceny 
w nadzorze z obserwacj# organów uprawnionych (np. PCA),

· niepodj"cia w uzgodnionym terminie dzia!a* dla wprowadzenia zmian w systemie ZKP, wynikaj#cych ze zmian 
kryteriów certyfikacji,

· niespe!niania zobowi#za* finansowych wobec TUV Thuringen,
· gdy z przyczyn le%#cych po stronie Klienta decyzja w sprawie certyfikacji nie zostanie podj"ta odpowiednim 

terminie np. z powodu opó$nienia w przes!aniu dowodów na przeprowadzenie skutecznych dzia!a* 
koryguj#cych.

Decyzja o zawieszeniu certyfikacji zawiera okres zawieszenia oraz warunki wznowienia po zawieszeniu. W okresie 
zawieszenia certyfikacji Klient ma obowi#zek zaprzesta' wszelkich dzia!a* wykorzystuj#cych wyniki certyfikacji oraz 
stosowania wszelkich materia!ów i dzia!a* reklamowych zawieraj#cych odniesienia do udzielonej certyfikacji i numeru 
Jednostki Notyfikowanej. W przypadku nie usuni"cia przez Klienta przyczyn zawieszenia certyfikacji w terminie okre&lonym 
w decyzji o zawieszeniu certyfikacji, zostaje ona cofni"ta.
Wznowienie certyfikacji nast"puje po otrzymaniu od Klienta informacji o spe!nieniu warunków okre&lonych w decyzji 
o zawieszeniu, wraz z dowodami usuni"cia przyczyn zawieszenia certyfikacji i ocenie ich spe!nienia.

3.6 Cofni#cie certyfikacji
Po cofni"ciu certyfikacji i wycofaniu certyfikatu Klient jest zobowi#zany do zaprzestania wszelkich dzia!a* wykorzystuj#cych 
wyniki certyfikacji. Przy ponownym ubieganiu si" o certyfikacj" po jej cofni"ciu, przeprowadzany jest ponownie ca!y proces 
certyfikacji jak dla wst"pnej inspekcji.
Cofni"cie certyfikacji mo%e nast#pi' w wyniku:

· istotnego naruszenia warunków umowy lub -Ogólnych warunków &wiadczenia us!ug TÜV Thüringen Polska 
Sp. z o.o.�,
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· braku spe!niania wymaga* programu certyfikacji, gdy Klient nie przedstawi dowodów na przeprowadzenie 
skutecznych dzia!a* koryguj#cych,

· uniemo%liwienia przeprowadzenia oceny,
· braku terminowego spe!niania wymaga* i kryteriów zawartych w zmienionym programie certyfikacji,
· gdy z przyczyn le%#cych po stronie Klienta decyzja w sprawie certyfikacji nie zostanie podj"ta odpowiednim 

terminie np. z powodu braku przedstawienia dowodów na przeprowadzenie skutecznych dzia!a* 
koryguj#cych,

· niewywi#zania si" Klienta z zobowi#za* finansowych wobec TÜV Thuringen, zwi#zanych z procesem 
certyfikacji lub nadzoru nad udzielon# certyfikacj#,

· wprowadzaj#cego w b!#d powo!ania si" na certyfikacj" i nieodwo!ania publikacji, w której wyst#pi!o naruszenie 
wymaga*,

· ra%#cego nadu%ycia certyfikatu, oznakowania CE lub numeru Jednostki Notyfikowanej i nieodwo!ania 
publikacji lub niewycofania materia!ów, w których wyst#pi!o naruszenie wymaga*,

· niespe!nienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu wa%no&ci certyfikacji,
· zaprzestania dzia!alno&ci obj"tej zakresem certyfikacji.

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. pisemnie informuje Klienta o podj"tej decyzji o cofni"ciu certyfikacji wraz z uzasadnieniem 
oraz informacj# o mo%liwo&ci i warunkach ponownego udzielenia certyfikacji
W przypadku cofni"cia certyfikacji Klient jest zobowi#zany zwróci' certyfikat do TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. oraz 
zaprzesta' stosowania certyfikatu, znaku CE, znaku certyfikacji oraz powo!ywania si" na certyfikacj" i numer Jednostki 
Notyfikowanej a nast"pnie poinformowa' swoich Klientów o cofni"ciu certyfikacji. 

3.7 Ograniczenie zakresu certyfikacji
Ograniczenie zakresu certyfikacji mo%e nast#pi' w przypadku:

· gdy Producent stale lub w powa%nym stopniu nie spe!nia wymaga* certyfikacyjnych w zakresie obj"tym 
certyfikacj# w jednej lub kilku lokalizacjach,

· wyst"puje brak mo%liwo&ci prowadzenia dzia!alno&ci w pe!nym zakresie udzielonej certyfikacji,
· Klient nie spe!ni w wyznaczonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu certyfikatu dla cz"&ci jego 

zakresu,

· na wniosek Klienta.

Decyzja odno&nie ograniczania zakresu certyfikacji podejmowana jest przez TÜV Thüringen Polska  Sp. z o.o. na podstawie 
przegl#du dokumentacji lub oceny na miejscu celem stwierdzenia czy przyczyna ograniczenia zakresu certyfikacji nie 
wp!ynie negatywnie na pozosta!# dzia!alno&' Klienta obj"t# zakresem certyfikacji. Je&li ocena wyka%e negatywne 
konsekwencje ograniczenia zakresu certyfikacji, ograniczenie to mo%e zosta' rozszerzone, a nawet obj#' ca!o&' zakresu 
okre&lonego certyfikatem.

3.8 Post#powanie w przypadku zako'czenia, zawieszenia, cofni#cia lub ograniczenia certyfikacji.
Je%eli certyfikacja jest zako*czona (na wniosek Klienta), zawieszona, cofni"ta, ograniczona lub gdy up!yn#! okres wa%no&ci 
certyfikacji a Klient nie wyst#pi! o jej odnowienie, TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.: 

· przesy!a Klientowi pisemn# decyzj" o zako*czeniu, zawieszeniu, cofni"ciu lub ograniczeniu certyfikacji wraz 
z uzasadnieniem,

· gdy decyzja dotyczy zawieszenia certyfikacji informuje Klienta o warunkach wznowienia,

· gdy decyzja dotyczy cofni"cia certyfikacji informuje Klienta o warunkach powtórnego udzielenia certyfikacji,
· przesy!a Klientowi informacj" o skutkach decyzji (w zale%no&ci od zakresu decyzji mo%e to by' m.in. zakaz: 

powo!ywania si" na certyfikacj", pos!ugiwania si" certyfikatami i innymi dokumentami certyfikacyjnymi, znakami 
certyfikacji odnosz#cymi si" do wyrobów lub dzia!alno&ci wymienionych w decyzji oraz konieczno&' 
poinformowania Klientów Klienta o zmianie statusu certyfikacji),

· przesy!a Klientowi %#danie zwrotu certyfikatów i innych dokumentów certyfikacyjnych (je&li dotyczy),
· przesy!a Klientowi informacj" o procedurze sk!adania odwo!a* i skarg,
· przekazuje informacje o statusie certyfikacji do wiadomo&ci publicznej,
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· zmienia status certyfikacji w prowadzonych rejestrach certyfikacji,

· wprowadza zmiany w harmonogramach nadzoru nad certyfikacj#.
· je&li nie wp!ynie odwo!anie do zako*czenia terminu jego sk!adania przeprowadza archiwizacj" dokumentacji 

dotycz#cej Klienta

3.9 Rozszerzenie zakresu certyfikacji
Rozszerzenie zakresu certyfikatu mo%e nast#pi' na wniosek Klienta. Wniosek jest sk!adany w trybie jak dla wst"pnej 
inspekcji. Rozszerzenie mo%e nast#pi' w trakcie oceny planowanej lub pozaplanowej. Szczegó!owy zakres oceny i sposób 
okre&la si" indywidualnie dla ka%dego wniosku w zale%no&ci od zakresu wniosku o jego rozszerzenie. Proces oceny 
prowadzonej w celu rozszerzenia zakresu certyfikacji jest prowadzony w trybie w!a&ciwym dla procesu wst"pnej inspekcji 
zak!adu produkcyjnego i ZKP.

3.10 Przeniesienie certyfikacji oraz zmiany w certyfikacie
Proces przeniesienia certyfikacji oraz zmiany w certyfikacie dokonywane s# na pisemny wniosek Klienta. Rodzaj 
wymaganej dokumentacji od Klienta do!#czanej do wniosku zale%ny jest od charakteru wnioskowanych zmian i ustalany 
indywidualnie dla ka%dego wniosku.

4. SKARGI I ODWO&ANIA

Klient ma prawo odwo!a' si" od decyzji TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. na ka%dym etapie certyfikacji lub w okresie 
wa%no&ci certyfikacji. Odwo!ania klientów s# rozpatrywane w TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. zgodnie z zasad# ochrony 
interesów Klienta. Klient lub jakakolwiek organizacja lub osoba ma prawo wnie&' skarg" na dzia!alno&' TÜV Thüringen 
Polska Sp. z o.o. lub na jej certyfikowanych Klientów. Do odwo!ania lub skargi powinno by' do!#czone uzasadnienie 
i dokumenty potwierdzaj#ce zasadno&' z!o%enia odwo!ania lub skargi.
Decyzja w sprawie odwo!ania przekazywana jest sk!adaj#cemu odwo!anie wraz z uzasadnieniem. Je%eli Klient sk!adaj#cy 
odwo!anie nie zaakceptuje decyzji TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. lub gdy odwo!anie stanowi spraw" zbyt skomplikowan#, 
odwo!anie przekazywane jest Dyrektorowi Generalnemu do rozstrzygni"cia, który podejmuje ostateczn# decyzj" w tej 
sprawie.
Szczegó!owa procedura dotycz#ca sposobu rozpatrywania odwo!a* i skarg jest dost"pna na %yczenie Klienta i/lub strony 
wnosz#cej skarg".

5. OP&ATY

Op!aty ustalane s# w oparciu o aktualne wytyczne kalkulacji ofert obowi#zuj#ce w TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.
Op!ata obejmuje: 

· czynno&ci zwi#zane z obs!ug# Klienta na etapie wst"pnym i prace przygotowawcze,

· przyj"cie i przegl#d wniosku o certyfikacj",
· planowanie i przeprowadzenie inspekcji oraz sporz#dzenie raportu z inspekcji,

· przegl#d i ocen" dokumentacji z oceny,

· decyzj" w sprawie certyfikacji,

· sporz#dzenie i wydanie certyfikatu.
Do kosztów oceny mog# by' doliczone koszty zwi#zane z realizacj# procesu np. op!aty za przejazd, zakwaterowanie itp.
Uregulowanie ca!o&ci op!at za proces certyfikacji jest warunkiem wydania dokumentów certyfikacyjnych. W przypadku 
przerwania procesu certyfikacji, rozliczenie obejmuje czynno&ci wykonane do momentu jego przerwania. Wytyczne do 
kalkulacji ofert s# dost"pne na %yczenie Klienta w siedzibie TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.

6. POUFNO!( 

TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. zobowi#zuje si" do ochrony poufno&ci wszystkich informacji uzyskiwanych lub 
generowanych podczas swej dzia!alno&ci i prawa w!asno&ci Klienta. Ca!y personel oraz cz!onkowie Komitetu 
ds. bezstronno&ci zobowi#zuj# si" do zachowania poufno&ci wszystkich informacji, do których mieli dost"p niezb"dny do 
wype!nienia swoich funkcji. Je&li prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakiejkolwiek informacji, Klient zostanie 
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powiadomiony o tre&ci ujawnionej informacji, w zakresie dopuszczonym przez prawo. W innych przypadkach ujawnienie 
informacji stronie trzeciej b"dzie wymaga' pisemnej zgody Klienta. Zasady zachowania poufno&ci s# dost"pne na %yczenie 
Klienta.

7. BRAK DYSKRYMINACJI

Wszyscy Klienci maj# mo%liwo&' korzystania z us!ug TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. na jednakowych prawach 
i warunkach bez stawiania nieuzasadnionych wymaga* finansowych, zgodnie z publicznie dost"pn# Polityk# 
Bezstronno&ci.
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. zobowi#zuje si" nie prowadzi' praktyk dyskryminuj#cych utrudniaj#cych dost"p do us!ug 
w zale%no&ci od wielko&ci organizacji, cz!onkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub ugrupowaniu oraz miejscu dzia!ania 
oraz ilo&ci ju% wydanych certyfikatów.

8. INFORMOWANIE

8.1 Informacje dla Klientów
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej (www.tuv-thuringen.pl) publikuje:
- Polityk" Jako&ci i Polityk" Bezstronno&ci,
- Formularze ankiet do celów certyfikacji ZKP,
- Program certyfikacji wraz z informacjami i wytycznymi dla wymaga* ZKP,
- Informatory na temat dzia!alno&ci certyfikacyjnej TÜV Thüringen Polska  Sp. z o.o.
- Ogólne warunki &wiadczenia us!ug TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o.,
- Zakres akredytacji jednostki certyfikuj#cej wyroby nr AC 214,
- Wykazy wycofanych i zawieszonych certyfikatów,
- Komunikaty o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych.
Status certyfikacji mo%na sprawdzi' po zeskanowaniu QR znajduj#cego si" na certyfikacie oraz na stronie 
www.tuv-thuringen.pl po podaniu w wyszukiwarce nazwy firmy, numeru certyfikatu i daty wydania certyfikatu.

8.2 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. zobowi#zana jest uprzedza' o zmianach, jakie zamierza wprowadzi' do swoich wymaga* 
certyfikacyjnych. Zmiany mog# zosta' wprowadzone wskutek:

· zmiany stosowanego systemu certyfikacji,

· zmian w dokumentach odniesienia, dotycz#cych wyrobu i/lub ZKP,

· zmian w przepisach prawnych.
Informacje o zmianach s# publikowane na stronie www.tuv-thuringen.pl. 
Klienci s# zobowi#zani do wprowadzenia odpowiednich zmian w swoim systemie ZKP w terminie podanym w publikacji, 
poinformowania o tym TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. i przekazania aktualnej dokumentacji wyrobu i ZKP.
Po wprowadzeniu zmian przez Klienta TÜV Thüringen Polska  Sp. z o.o. oceni ich wdro%enie w celu sprawdzenia czy 
wykonano wszelkie niezb"dne dzia!ania dostosowawcze w czasie, który uzna za uzasadniony.

8.3 Informowanie innych stron
TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. jako Jednostka Notyfikowana ma obowi#zek informowa' organ notyfikuj#cy oraz inne 
jednostki notyfikowane o odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub wycofaniu udzielonych certyfikacji, a na %#danie innych 
jednostek notyfikowanych tak%e pozytywnych wyników przeprowadzonych ocen, zgodnie wymaganiami prawnymi.

9. ZASADY POWO&YWANIA SI) NA DOKUMENTY, ZNAKI i NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ

Powo!ywanie si" na certyfikacj" jest uprawnione wy!#cznie w odniesieniu do podmiotu, któremu jej udzielono i w udzielonym 
zakresie. Sposób powo!ywania si" na certyfikacj" musi jednoznacznie informowa' o zakresie certyfikacji, w sposób nie 
wprowadzaj#cy w b!#d odbiorc" informacji.
Powo!ywanie si" na certyfikacj" oraz aktualne wydania certyfikatów mo%e by' stosowane wy!#cznie w celach reklamowych 
i informacyjnych w &rodkach przekazu tylko w zakresie udzielonej certyfikacji.
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Prawo do stosowania znaku certyfikacji TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. w celach reklamowych przys!uguje 
certyfikowanemu podmiotowi po zawarciu z TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. odr"bnej umowy. Znak certyfikacji mo%e by' 
stosowany jedynie !#cznie z wa%nym certyfikatem i przez okres okre&lony w umowie, nie d!u%szy jednak ni% okres wa%no&ci 
certyfikacji. Prawo pos!ugiwania si" znakiem certyfikacji jest niewy!#czne.
Dokumenty certyfikacyjne mog# by' powielane przez Klienta tylko w ca!o&ci z podaniem daty ich wydania.
Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej powinien by' umieszczony w deklaracji w!a&ciwo&ci u%ytkowych.
Zasady umieszczania i pos!ugiwania si" oznakowaniem CE zawieraj# odpowiednie normy zharmonizowane.
Obowi#zkiem Klienta jest zaprzestanie wszelkich dzia!a* wykorzystuj#cych wyniki certyfikacji w przypadku zawieszenia, 
cofni"cia b#d$ zako*czenia certyfikacji zgodnie z warunkami okre&lonymi w wydanej przez TÜV Thüringen Polska 
Sp. z o.o. decyzji.
W tym przypadku Klient ma obowi#zek zaprzesta' stosowania wszelkich materia!ów i dzia!a* reklamowych zawieraj#cych 
odniesienia do udzielonej certyfikacji i numeru Jednostki Notyfikowanej. Certyfikat, który zosta! cofni"ty nale%y niezw!ocznie 
zwróci' do TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o..
W przypadku nadu%ycia stosowania numeru identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej, nieuprawnionego, fa!szywego b#d$ 
wprowadzaj#cego w b!#d powo!ania si" na ten numer, TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o. podejmie stosowne kroki wobec 
Klienta zmierzaj#ce do zaprzestania takich dzia!a*.
Klient ponosi pe!n# odpowiedzialno&' za prawid!owe wykorzystanie i stosowanie certyfikatu, numeru Jednostki 
Notyfikowanej i dokumentów certyfikacyjnych przez jego w!asnych klientów i w &rodkach przekazu w sposób opisany 
w programie certyfikacji.
Klient nie mo%e u%ycza' certyfikatu, znaku certyfikacji ani numeru Jednostki Notyfikowanej stronom trzecim w jakiejkolwiek 
formie.
Klient nie ma prawa u%ywania logo TÜV Thüringen Polska Sp. z o.o., znaków akredytacji posiadanych przez TÜV Thüringen 
Polska Sp. z o.o. ani te% has!a reklamowego -Bezpiecze*stwo w dobrych r"kach4-.
Klient nie ma prawa w %aden sposób do korzystania z wizerunku TÜV Thüringen.
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Wyroby obj!te programem certyfikacji PW 01 �Program certyfikacji Zak"adowej Kontroli Produkcji w systemie 
europejskim 2+�:

1. METALOWE WYROBY KONSTRUKCYJNE I WYROBY POMOCNICZE

WYROBY Norma zharmonizowana Tytu#

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 1998 r.
w sprawie procedury za#wiadczania zgodno#ci wyrobów 
budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 
Rady 89/106/EWG w zakresie konstrukcyjnych wyrobów 
metalowych i wyposa$enia pomocniczego
(Tekst maj%cy znaczenie dla EOG)
(98/214/WE)

EN 1090-1:2009+A1:2011
(PN-EN 1090-1+A1:2012)

Wykonanie konstrukcji stalowych 
i aluminiowych -- Cz!#& 1: Zasady 
oceny zgodno#ci elementów 
konstrukcyjnych

2. Okres"wa$no%ci"certyfikacji:"
Dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji sta"o#ci w"a#ciwo#ci u$ytkowych, sam wyrób budowlany i warunki 
jego wytwarzania nie ulegn% istotnej zmianie oraz pod warunkiem, $e certyfikacja nie zostanie zawieszona lub cofni!ta przez 
jednostk! notyfikowan% certyfikuj%c% zak"adow% kontrol! produkcji.

3. Cz&stotliwo%'"nadzoru"(odst&py"po"inspekcji"wst&pnej,"podano"w"latach):
Zgodnie z wymaganiami EN 1090-1:2009+A1:2011 pkt. B.4.2 

· Dla klasy EXC1, EXC2 1-2-3-3 (+/- 3 miesi%ce)

· Dla klasy EXC3, EXC4 1-1-2-3-3 (+/- 3 miesi%ce)
je#li nie wyst%pi"a $adna z sytuacji wymienionych w B.4.1 a) do d)

W przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji obejmuj%cej klas! wykonania EXC1 lub EXC2 do klasy wykonania EXC3 lub 
EXC4, lub stwierdzenia niezgodno#ci du$ej powraca si! do pierwotnego re$imu nadzoru stosowanego po inspekcji wst!pnej
wg zasad opisanych powy$ej.

DOKUMENTY"ZWI!ZANE

Lp. DOKUMENT PUBLIKACJA

WYMAGANIA PRAWNE

1.

ROZPORZ'DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj%ce zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj%ce dyrektyw! Rady 
89/106/EWG 305/2011

Dz.U. L 88 z 4.4.2011

2.

ROZPORZ'DZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014 z dnia 
18 lutego 2014 r. zmieniaj%ce za"%cznik V do rozporz%dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotycz%cy oceny i weryfikacji sta"o#ci 
w"a#ciwo#ci u$ytkowych wyrobów budowlanych

Dz.U. L 157 z 27.5.2014

3.

ROZPORZ'DZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 
21 lutego 2014 r. zmieniaj%ce za"%cznik III do rozporz%dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który nale$y 
stosowa& przy sporz%dzaniu deklaracji w"a#ciwo#ci u$ytkowych wyrobów 
budowlanych

Dz.U. L 159 z 28.5.2014

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. 2004.92.881 z pó*n. zmianami

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz. U. 1994.89.414
z pó*n. zmianami
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6.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno#ci i nadzoru 
rynku

Dz.U. 2016 poz. 542
z pó*n. zmianami

WYMAGANIA NORMATYWNE

7.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cz!#& 1: Zasady oceny 
zgodno#ci elementów konstrukcyjnych

PN-EN 1090-1+A1:2012
EN 1090-1:2009+A1:2011

8.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cz!#& 2: Wymagania 
techniczne dotycz%ce konstrukcji stalowych

PN-EN 1090-2+A1:2012
EN 1090-2:2008+A1:2011

PN-EN 1090-2:2018-09
EN 1090-2:2018

9.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cz!#& 3: Wymagania 
techniczne dotycz%ce wykonania konstrukcji aluminiowych

PN-EN 1090-3:2008
EN 1090-3:2008

PN-EN 1090-3:2019-05
EN 1090-3:2019

10.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cz!#& 4: Wymagania 
techniczne dotycz%ce profilowanych na zimno stalowych elementów 
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i #cian

PN-EN 1090-4:2018-09
EN 1090-4:2018

11.

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cz !"#5:#Wymagania#
techniczne#dotycz$ce#profilowanych#na#zimno#aluminiowych#elementów#
konstrukcyjnych#oraz#konstrukcji#poszycia#dachów,#sufitów,#stropów#
i !cian

PN-EN 1090-5:2017-05
EN 1090-5:2017


