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INFORMATOR DLA KLIENTÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT  NA WYRÓB  
 

 

 

Wyroby certyfikowane w Dziale Certyfikacji Wyrobów Skórzanych w ramach certyfikacji dobrowolnej:  

 skóry naturalne i sztuczne, wyroby ze skór 

 tkaniny, dzianiny, włókniny do produkcji obuwia, odzieży, rękawic  

 wyroby z tworzyw sztucznych i gumy do produkcji obuwia  

 elementy, materiały do produkcji obuwia i innych wyrobów  
 

Wyroby certyfikowane w Dziale Certyfikacji Wyrobów Skórzanych w ramach certyfikacji obowiązkowej:  

 obuwie  

 odzież  

 rękawice  

PODSTAWA CERTYFIKACJI 
Podstawą certyfikacji dobrowolnej wyrobów są wymagania ustalone we właściwych dla danego 
wyrobu Polskich Normach, normach europejskich i międzynarodowych, kryteriach technicznych lub  
w innych dokumentach normatywnych, spełniających wymagania przepisów dotyczących certyfikacji.  
 

Podstawą certyfikacji obowiązkowej są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w środków ochrony indywidualnej oraz 

uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 
 

PROGRAMY CERTYFIKACJI 

Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych prowadzi certyfikację dobrowolną wyrobów w zakresie 
akredytacji (AC 055) zgodnie z programami: 

Akronim  
programu 

Rodzaj certyfikacji 
  

typ programu        
wg PN-EN 

ISO/IEC17067 
IPS-ZN certyfikacja zgodności dobrowolna 

 
7 

IPS-ZZa certyfikacja zgodności dobrowolna, na znak WYRÓB EKOLOGICZNY 8 

 

 
Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych prowadzi certyfikację obowiązkową wyrobów w zakresie 
notyfikacji (Nr 1439) zgodnie z modułami: 

Akronim  
programu 

Rodzaj certyfikacji 
  

moduł wg 
Rozporządzenia

2016/425 
IPS-ZT certyfikacja zgodności obowiązkowa, oceny typu WE B 
IPS-ZTN certyfikacja zgodności obowiązkowa, oceny typu i kontrola jakości 

wyrobu finalnego 
C2 

 
 
 
 



                         

RODZAJE CERTYFIKACJI 
Certyfikacja dobrowolna: 

Ocena zgodności wyrobów uprawniająca do wydania:  
 

 certyfikatu zgodności z wymaganiami dokumentów normatywnych oraz kryteriów 
technicznych 

 certyfikatu zgodności na znak:  
- WYRÓB EKOLOGICZNY 

 
Przedmiotem kryteriów KT-11/15 są zasady oceny właściwości ekologicznych obuwia i wyrobów 

skórzanych oraz materiałów stosowanych do ich produkcji. Wyrób spełniający te kryteria jest 

uznany jako „chemicznie bezpieczny” tzn. nie zawierający substancji mających szkodliwy wpływ na 

zdrowie i życie użytkownika. Wyrób taki może być oznakowany znakiem „Wyrób ekologiczny” 

- CERTYFIKOWANY MATERIAŁ TWOICH MEBLI (poza zakresem akredytacji) 

 

Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma zastosowanie wyłącznie do mebli 

tapicerowanych, na których zastosowano jako obicia: skóry oraz naturalne  

i syntetyczne materiały włókiennicze spełniające mające zastosowanie wymagania KT-14/2020. 

Znak „Certyfikowany materiał Twoich mebli” ma za zadanie promować polskie meble 

tapicerowane o podwyższonej jakości. 

Certyfikat zgodności potwierdza posiadane przez wyrób właściwości użytkowe, ekologiczne, 

specjalne (elektrostatyczne, ochrona przed ESD itp.)i otwiera nowe możliwości promocji  

i sprzedaży certyfikowanych wyrobów.  
 

 

Certyfikacja obowiązkowa: 

Badanie typu UE środków ochrony indywidualnej kategorii II i III: 
 

 badanie typu UE, wg załącznika V Rozporządzenia 2016/425 

 nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu, wg załącznika V 
Rozporządzenia2016/425 
 

* Obok znaku CE dla kategorii III środków ochrony indywidualnej, producent umieszcza na każdym 

egzemplarzu ŚOI numer jednostki notyfikowanej uczestniczącej w nadzorowanych kontrolach produktu  
 

Certyfikat badania typu UE stanowi potwierdzenie, że wyrób używany zgodnie z przeznaczeniem 

zapewnia ochronę zdrowia i bezpieczeństwo użytkownikom 
 

SKRÓCONA PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBÓW 
 zgłoszenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu  

 formalna ocena kompletności dokumentacji  

 rejestracja wniosku i podpisanie umowy o przeprowadzenie certyfikacji 

 kontrola warunków techniczno-organizacyjnych (jeśli dotyczy)  

 przegląd i ocena materiału zebranego podczas procesu certyfikacji i wyrobu  

 podjęcie decyzji w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu  



                         

 wydanie certyfikatu 

 nadzór nad wydanym certyfikatem  

 nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu) (dotyczy kategorii III środków 
ochrony indywidualnej)  

 

POSIADACZ  CERTYFIKATU MA PRAWO do 
 powoływania się na wydany certyfikat w reklamach i katalogach  

 występowania o przeniesienie praw wynikających z posiadanego certyfikatu                             
w przypadku zmiany statusu prawnego  

 wnioskowania o zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu  

 wnioskowania o rozszerzenie certyfikatu o dodatkowe odmiany 

 wnioskowania o ograniczenie certyfikatu 

 wnioskowania o zakończenie certyfikacji  

 składania skarg na każdym etapie procesu certyfikacji  

 odwołania się od decyzji Ośrodka Certyfikacji  
 

POSIADACZ CERTYFIKATU JEST ZOBOWIĄZANY do 

 produkowania/importu wyrobów zgodnych z wymaganiami dokumentów normatywnych, 
które stanowiły podstawę certyfikacji wyrobu  

 nie posługiwania się certyfikatem w reklamach lub katalogach w sposób dezinformujący 
zainteresowanych  

 prowadzenia rejestru reklamacji  

 informowania Działu Certyfikacji Wyrobów Skórzanych o wszelkich zmianach 
konstrukcyjnych, materiałowych w wyrobie i procesie produkcji, mogących mieć wpływ na 
zgodność i   jakość certyfikowanego wyrobu  

 informowania o innych istotnych sprawach związanych z certyfikowanym wyrobem  
 

DZIAŁ CERTYFIKACJI MA PRAWO 
 zawiesić lub cofnąć certyfikat zgodności, gdy posiadacz certyfikatu nie przestrzega warunków 

umowy  

 ograniczyć zakres certyfikatu, w przypadku uzasadnionej konieczności wyłączenia części 
wyrobów  

 cofnąć certyfikat badania typu UE, gdy certyfikowany wyrób nie spełnia wymagań 
zasadniczych bezpieczeństwa 

 zakończyć certyfikację na wniosek klienta 
 

DZIAŁ CERTYFIKACJI JEST ZOBOWIĄZANY 
 do zapewnienia niezależności i bezstronności  

 do zapewnienia poufności uzyskanych informacji, z wyjątkiem przepisów przewidzianych 
prawem  

 do stosowania cen za usługi na poziomie wynikającym z rzeczywistych kosztów  
 

ZAWIESZENIE I COFANIE CERTYFIKATU 
Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych może zawiesić  wydany certyfikat:  

 w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu  

 gdy posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się z zobowiązań określonych w umowie                                 
o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu, w umowie określającej szczegółowe warunki nadzoru 
i/lub określającej warunki stosowania znaku towarowego  

 na wniosek posiadacza certyfikatu  
 

Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych może cofnąć wydany certyfikat, gdy:  

 posiadacz certyfikatu nie spełnia w ustalonym terminie warunków postawionych przez 
Ośrodek przy zawieszeniu certyfikatu  

 wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem  

 posiadacz certyfikatu złoży wniosek o rezygnacji z certyfikatu  
 
 

W przypadku odmowy wydania lub cofnięcia certyfikatu badania typu UE Dział Certyfikacji 
Wyrobów Skórzanych informuje organ notyfikujący. 



                         

 

ZAKOŃCZENIE CERTYFIKACJI 
Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych może zakończyć certyfikację na wniosek klienta. 
 

SKARGI I ODWOŁANIA 
Klient Działu Certyfikacji Wyrobów Skórzanych może składać w skargi na czynności związane  
z procesem certyfikacji i nadzoru oraz odwołania od decyzji dotyczącej certyfikacji. Zgłaszane 
odwołania i skargi podlegają rejestracji w  Rejestrze odwołań i wraz z dokumentacją związaną 
przekazywane są  do rozpatrzenia. Wynik rozpatrzenia przekazywany jest zgłaszającemu skargę lub 
odwołanie w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty rejestracji. Gdy Klient nie jest 
zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy (w zakresie objętym akredytacją) może złożyć skargę 
bezpośrednio do krajowej jednostki akredytującej - PCA 

KOSZTY I OPŁATY 
 

Opłaty za certyfikację wyrobów ustalone są w cenniku Działu Certyfikacji Wyrobów Skórzanych.  
Na sumę kosztów procesu certyfikacji składają się koszty:  

 wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, sprawdzenia kompletności dokumentacji, 
dokonania identyfikacji próbek i dostawcy, rejestracji wniosku  

 przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych / kontroli jakości wyrobu 
finalnego (jeśli dotyczy)  

 przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji, przygotowania decyzji certyfikacyjnej                
i wystawienia certyfikatu  

 sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem  

 inne koszty związane z certyfikacją, w tym koszty delegacji  

 
BADANIA I OPŁATY 

Klient ubiegający się o certyfikat na wyrób wykonuje badania w niezależnych,  akredytowanych 
laboratoriach badawczych.  
Opłaty za badania nie są wliczane do kosztów procesu certyfikacji. 

 
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny (Ł-ŁIT) jest jednostką naukową 

uzyskującą wsparcie finansowe z budżetu państwa, z tytułu udziału w projektach badawczych, 

projektach celowych .., z tytułu udziału z projektach UE. Jednostka nie uzyskuje wsparcia z organizacji 

prywatnych, publicznych krajowych lub międzynarodowych. 

Dział Certyfikacji Wyrobów Skórzanych funkcjonuje w strukturze Instytutu, który zapewnia środki na 

prowadzenie działalności certyfikacyjnej. Ł-ŁIT w Łodzi posiada gwarancje ubezpieczeniowe TUiR 

WARTA S.A., obejmujące wydane certyfikaty, wyniki badań, jak również pełną ochronę przekazanego 

nam obiektu badań. 

DANE DO KONTAKTU 
 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ  

- ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 

DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW SKÓRZANYCH 
90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 

www.lit.lukasiewicz.gov.pl 
 
Kierownik - Agnieszka Pietrzak  

z-ca Kierownika - Weronika Konka-Kozioł 

tel.: (48) 573 213 716  

fax: (48) 507 231 121  

e-mail: iso@ lit.lukasiewicz.gov.pl  

           agnieszka.pietrzak@lit.lukasiewicz.gov.pl 

           weronika.konka-koziol@ lit.lukasiewicz.gov.pl 
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