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CERTYFIKACJA

Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona 

trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w 

formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba 

spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią 

procesu oceny zgodności.
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Certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna
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Dz. U. z 2015 poz.322

Brzmienie od 9 marca 2015 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r.

o ogólnym bezpieczeństwie produktów
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Art. 1.

Ustawa określa ogólne wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i 

dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz 

zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek.
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2016 roku, poz.542

za zmianami: Dz.U. z 2017 poz.1398 i Dz.U. z 2018 poz.650 i 1338
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Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów;

2) obowiązki podmiotów gospodarczych;

3) warunki i tryb udzielania akredytacji;

4) zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających 

zgodność, a także sposób notyfikacji 

autoryzowanych jednostek oceniających zgodność;

5) zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako 

krajowej jednostki akredytujące;

6) zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.
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Ocena zgodności – proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na 

rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm  

jakościowych lub aprobat technicznych, którego celem jest 

weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie 

określonym przez dyrektywy UE, które mają zastosowanie do danego 

wyrobu.
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Wyrób

Dyrektywa

Moduł A

Wewnętrzny  

nadzór 

produkcji  

Moduł C

Deklaracja 

zgodności z 

dopuszczo-

nym typem

Moduł D

Deklaracja 

zgodności z 

dopuszczo-

nym typem 

+

System 

jakości ISO 

9001

Moduł E

Deklaracja 

zgodności z 

dopuszczo-

nym typem 

+

System 

jakości ISO 

9001

Moduł F

EC

+

Badania

Moduł G

Produkcja 

jednostkowa

Badania 

poszczegól-

nych

wyrobów

Moduł H

Pełny system 

jakości ISO 

9001

Moduł B
Badanie typu – certyfikat EC

CE

Dostęp do rynku europejskiego



Sprzęt elektryczny i elektroniczny

może podlegać pod dyrektywy:

• LVD – 2014/35/UE, 

• EMC – 2014/30/UE 

• oraz RoHS 2 – 2011/65/UE



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego

Na podstawie art. 12 pkt 1–5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres regulacji

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dla sprzętu elektrycznego;

2) procedurę oceny zgodności;

3) zakres dokumentacji technicznej sprzętu 

elektrycznego;

4) sposób oznakowania sprzętu elektrycznego;

5) elementy deklaracji zgodności.



Dz. U.  2018 poz.397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 

lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej

Art..1. Ustawa określa warunki zachowania przez urządzenie, w tym 

aparaturę, instalację stacjonarną, komponent oraz instalację 

ruchomą, zdolności do zadawalającego działania w określonym 

środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego 

środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych, 

zwane dalej kompatybilnością elektromagnetyczną, oraz procedury 

oceny zgodności takiego urządzenia .



Naturalne zjawiska 

elektromagnetyczne

Zjawiska elektromagnetyczne

wywołane przez człowieka

Elementy jednego 

urządzenia

Kompatybilność 

wewnętrzna

Inne systemy i 

urządzenia

Kompatybilność 

zewnętrzna

Celowa emisja

Niezamierzona emisja



Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych

rozchodzących się drogą przewodową

 Harmoniczne i interharmoniczne

 Zmiany napięcia

 Zapady i przerwy napięcia

 Asymetria napięć

 Zmiany częstotliwości napięcia 

zasilania

 Indukowane napięcia m.cz

 Składowa stała w sieciach prądu 

przemiennego

 Bezpośrednio sprzężone lub 

indukowane napięcia lub prądy 

(fale ciągłe, fale modulowane)

 Unipolarne stany przejściowe

 Oscylacyjne stany przejściowe, 

pojedyncze lub powtarzające się 

(serie)



Stanowisko do badanie odporności urządzeń 

elektrycznych na przewodzone zaburzenia 

elektromagnetyczne

Generator do badań 

odporności -

Modula 6000. 



Wyładowania elektrostatyczne ESD



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego 

poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów 

informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS)



Sieci oraz systemy i usługi informatyczne pełnią ważną rolę 

w społeczeństwie. Ich niezawodność i bezpieczeństwo mają 

zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej 

i społecznej, w szczególności dla funkcjonowania rynku 

wewnętrznego.

Dyrektywa NIS



Dz.U. 2018 poz.1560

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 

systemie ceberbepieczeństwa

Ustawa określa organizację krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów

wchodzących w skład tego systemu oraz sposób sprawowania

nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy.



Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 

NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE



Dz.U. 2016 poz. 1579

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej

Dz.U. 2018 poz. 1544

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych 

innych ustaw



Ustawa określa:

• krajowej infrastruktury zaufania;

• zasad działania dostawców usług zaufania;

• trybu notyfikacji dla krajowego systemu 

identyfikacji elektronicznej;

• sposobu nadzoru nad dostawcami usług 

zaufania.



AKREDYTACJA

Ogólnie termin akredytacja oznacza postępowanie, w którym 

upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że 

organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania 

określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą 

postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowaną 

osobę lub organizację.

22



23

PCA

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) prowadzi działalność na podstawie

ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i

nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).

PCA jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji

jednostek oceniających zgodność, posiada status państwowej

osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do

spraw gospodarki.



PCA prowadzi obecnie procesy akredytacji i sprawuje 

nadzór nad:

• laboratoriami badawczymi;

• laboratoriami wzorcującymi;

• laboratoriami medycznymi;

• jednostkami inspekcyjnymi;

• jednostkami certyfikującymi wyroby, systemy 

zarządzania i osoby;

• weryfikatorami EMAS;

• weryfikatorami GHG;

• organizatorami badań biegłości.
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Biuro Badawcze d/s Jakości SEP

BBJ posiada akredytacje krajowe Polskiego Centrum Akredytacji

oraz uznania międzynarodowych organizacji (IECEE, CCA i HAR)

w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Jest także

największą w Polsce jednostką notyfikowaną przez Komisję

Europejską dla dyrektywy LVD.

BBJ posiada certyfikat akredytacji Nr AC012 wydany przez Polskie 

Centrum Akredytacji.



Urząd Dozoru Technicznego 

Program Certyfikacji Personelu UDT-CERT został uznany przez

Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących (ICNDT), zgodnie z

„Porozumieniem o wielostronnym uznawaniu certyfikatów personelu

badań nieniszczących", co zostało potwierdzone „Certyfikatem

Rejestracji". Certyfikat potwierdza, że Jednostka Certyfikująca Osoby

UDT-CERT spełnia wymagania ICNDT Multilateral Recognition

Agreement (MRA). Oznacza to, że certyfikaty kompetencji w

badaniach nieniszczących JCO UDT-CERT są uznawane przez

wszystkich sygnatariuszy ww. "Porozumienia".

UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji Nr AC088 wydany przez Polskie

Centrum Akredytacji



Rodzaj certyfikowanych osób:

Specjaliści w zakresie spawalnictwa;

Specjaliści w zakresie powłok antykorozyjnych;

Specjaliści w zakresie badań nieniszczących;

Personel uprawniany do wykonywania połączeń; 

nierozłącznych (dyrektywa 2014/68/UE).

Instytut Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa posiada certyfikat akredytacji Nr AC054 

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.



Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji

określonych w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje

potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne

powoływane na okres 5 lat przez Prezesa URE.

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest

również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej

uznawalności uprawnień zawodowych.

Urząd Regulacji Energetyki


