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1. O firmie  

Green Angel Sp. z o.o. jest niezależną jednostką, świadczącą usługi w obszarze certyfikacji wyrobów, badań 

laboratoryjnych, inspekcji i audytów oraz testów porównawczych i konsumenckich. Celem firmy jest 

eliminowanie niebezpieczeństw stwarzanych przez wyroby dla zdrowia lub życia użytkowników, a także 

zagrożeń dla środowiska. Jednostka swoją działalnością wpisuje się w system oceny zgodności, określony w 

ustawach: o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

2. Certyfikat Green Angel 

Certyfikaty Jednostki Certyfikującej Wyroby GREEN ANGEL Sp. z o. o. (dalej jako: „JCW”, „GA”) potwierdzają 

spełnienie przez wyroby rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa. Wyroby oznaczone znakami zgodności 

Green Angel cechują się wysoką jakością i są cenione przez odbiorców na całym świecie. 

Uzyskany w procesie certyfikat upoważnia również do posługiwania się znakiem zgodności Green Angel.  

3. Podstawa opracowania  

PN-EN ISO/IEC 17000 Ocena zgodności  ̶  Terminologia i zasady ogólne 

PN-EN ISO/IEC 17030 Ocena zgodności  ̶  Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej 

PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności  ̶  Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi 

PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności  ̶  Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów  

4. Zakres certyfikacji  

4.1. Niniejszy program certyfikacji jest programem typu 2 wg PN-EN ISO/IEC 17067 i określa wymagania, 

zasady oraz procedury stosowane przez podczas prowadzenia procesów certyfikacji płyt 

drewnopochodnych.  

4.2. Program obejmuje: 

I Wybór – planowanie i przygotowanie mające na celu zebranie niezbędnych danych i informacji do 

procesu, pobranie próbek 

II Określenie właściwości – badania laboratoryjne  

III Przegląd – przegląd wyników z oceny  

IV Decyzja  

V Atestacja – wydanie certyfikatu, udzielnie prawa do stosowania certyfikatu, udzielnie prawa do 

stosowania znaku zgodności 

VI Nadzór – pobranie i badanie próbek z runku  

4.3. Grupa wyrobów: Płyty z materiałów drewnopochodnych ICS 79.060 

4.4. Dokument normatywny:  

• wewnętrzna podstawa oceny WPO-02  

• wewnętrzna podstawa oceny WPO-03  
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5. Bezstronność i poufność 

JCW zapewnia pełną bezstronność i poufność w odniesieniu do prowadzonych procesów certyfikacji. JCW 

dysponuje odpowiednim wyposażeniem, obiektami i środkami technicznymi, które zapewniają bezpieczne 

postępowanie z informacjami poufnymi. 

6. Opis procesu certyfikacji 

6.1. Składanie wniosku 

Klient ubiegający się o certyfikację powinien wypełnić i przesłać do JCW wniosek o przygotowanie oferty 

(F01 P-GA-03). Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.green-angel.pl lub 

przesyłany jest bezpośrednio do klienta przez pracownika JCW. Wniosek zawiera m.in. podstawowe dane 

o podmiocie, wyrobach zgłaszanych do certyfikacji i zakresie certyfikacji. Dodatkowo wraz z wnioskiem 

klient powinien dostarczyć kompletną dokumentację dotyczącą Wyrobu, pozwalającą na jego pełną 

identyfikację.  

Dopuszcza się złożenie wniosku w formie mailowej. Musi on jednak zawierać co najmniej: dane 

wnioskującego, wyrobu i zakres.  

6.2. Przegląd wniosku i przygotowanie oferty  

JCW wykonuje przegląd złożonego wniosku, oceniając czy informacje w nim zawarte i załączonej 

dokumentacji są kompletne, jednoznaczne i sformułowane w sposób pozwalający na przygotowanie 

oferty. W szczególności weryfikuje się, czy: 

➢ informacja o wnioskodawcy i wyrobie jest wystarczająca, 

➢ wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy JCW a wnioskodawcą, łącznie  

z uzgodnieniem dotyczącym norm lub innych dokumentów normatywnych, zostały rozwiązane, 

➢ zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany, 

➢ środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne, 

➢ JCW posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia procesu. 

Na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz dokumentacji towarzyszącej, przygotowywana jest 

oferta, którą pracownik JCW przesyła do klienta w formie mailowej wraz z Regulaminem Certyfikacji (Z01 

P-GA-10) , Umową Ogólną, jeśli nie była wcześniej podpisana z wnioskodawcą oraz Ogólnymi Warunkami 

Certyfikacji (Z01 P-GA-03). W ofercie wskazany jest zakres certyfikacji i nadzoru, cena procesu certyfikacji 

i nadzoru oraz informacja dotycząca badań wyrobów tj:. cena, ilość i wielkość próbek, miejsce badania.  

6.3. Zgłoszenie Wyrobu do certyfikacji 

Klient akceptuje ofertę poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego przez osobę upoważnioną 

zlecenia (F03 P-GA-03) będącego załącznikiem do oferty. Od chwili dostarczenia zlecenia do JCW klient 

nazywany jest Zleceniodawcą. Dopuszcza się zlecenie na formularzu Zleceniodawcy o ile sporządzone 

jest w formie pisemnej, odwołuje się do przedstawionej oferty i wykazuje zgodność z Ogólnymi 

http://www.green-angel.pl/
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Warunkami Certyfikacji oraz Regulaminem Certyfikacji. Klient powinien dostarczyć do JCW podpisaną 

umowę ogólną jeśli wcześniej nie była zawarta.  

6.4. Pobranie próbek  

Pracownik JCW pobiera u zleceniodawcy lub we wskazanym przez niego miejscu produkcji próbki 

wyrobów w ilości i wymiarach wskazanych w ofercie. Miejsce, data i ilość pobranych próbek 

odnotowywana jest w protokole pobrania próbek.  

6.5. Ocena – badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne prowadzone są w laboratoriach uznanych przez JCW. Na etapie oferty klient 

informowany jest o laboratoriach, w których zostaną przeprowadzone badania i ma możliwość złożenia 

sprzeciwu.  

JCW akceptuje również raporty dostarczone przez zleceniodawcę na etapie wnioskowania. Raporty  

z takich badań są akceptowane jeśli:  

➢ pochodzą z europejskiego, akredytowanego lub notyfikowanego laboratorium w zakresie 

badań, 

➢ badania były prowadzone w oparciu o aktualne metody badawcze, 

➢ metody badawcze wskazane w raporcie są zgodne z metodami wskazanymi w wymaganiach 

określonych przez JCW,  

➢ nie są starsze niż rok od daty złożenia wniosku.   

W przypadku negatywnych wyników z oceny, zleceniodawca może wnioskować o przeprowadzenie 

ponownej oceny. Dla klienta sporządzana jest nowa oferta na badania i ponownie pobierane są próbki 

do badań.  

6.6. Przegląd 

Przeglądu wyników z oceny dokonuje pracownik JCW, niezaangażowany w proces oceny. Przegląd polega 

na sprawdzeniu spełnienia przez certyfikowany wyrób określonych wymagań, poprawności raportów, 

wyników i zakresu wykonanych badań ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę oceny. 

6.7. Decyzja w sprawie certyfikacji 

Decyzję w sprawie udzielenia lub nieudzielenia certyfikacji podejmuje pracownik JCW, który nie był 

zaangażowany w proces oceny. Dopuszcza się, aby przegląd i decyzja w sprawie certyfikacji była 

realizowana jednocześnie przez tę samą osobę. 

W przypadku pozytywnego wyniku z przeglądu Jednostka Certyfikująca podejmuje decyzję  

o udzieleniu certyfikacji i wystawia certyfikat uprawniający do posługiwania się znakiem zgodności. 

Certyfikat jest przekazywany Zleceniodawcy po uregulowaniu wszystkich opłat za przeprowadzenie 

certyfikacji. 

W przypadku decyzji negatywnej JCW przekazuje zleceniodawcy informację w formie pisemnej. 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. 
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6.8. Wydanie certyfikatu  

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat. Certyfikat pozostaje ważny w przypadku pozytywnego wyniku  

z nadzoru oraz spełnienia warunków określonych w Regulaminie Certyfikacji oraz w Ogólnych Warunkach 

Certyfikacji.  

Certyfikat wydany zgodnie z programem zawiera: dane zleceniodawcy, miejsce produkcji (istnieje 

możliwość zakodowania miejsca produkcji), podstawę oceny, nr programu certyfikacji, typ i opis wyrobu, 

nr certyfikatu, znak zgodności, adres jednostki i podpis osoby wystawiającej, znak akredytacji (jeśli 

zasadne). 

6.9. Nadzór nad certyfikatem. 

Jednostka Certyfikująca prowadzi nadzór nad wystawionymi certyfikatami w celu upewnienia się, że 

certyfikowane wyroby spełniają wymagania dokumentów odniesienia będących podstawą certyfikacji 

oraz czy certyfikat i znak zgodności są prawidłowo wykorzystywane. Nadzór prowadzony jest nie rzadziej 

niż raz na 12 miesięcy w okresie ważności certyfikatu. Zakres nadzoru wskazany jest w ofercie  

i obejmuje:  

➢ pobranie próbek certyfikowanych wyrobów z rynku (w przypadku braku dostępności próbek na 

rynku próbki pobierane są z magazynu wyrobów gotowych producenta ale przynajmniej raz  

w okresie ważności certyfikatu wyrób musi być pobrany z rynku)   

➢ badania laboratoryjne wyrobu (o zakresie, czasie i laboratorium, w którym będą prowadzone 

badania klient jest informowany przed pobraniem próbek z rynku), 

➢ przegląd wyników z oceny,  

➢ decyzję o utrzymaniu certyfikatu.  

Informacja o wynikach nadzoru jest przekazywana zleceniodawcy przez pracownika JCW po jego 

zakończeniu. 

7. Wykaz certyfikatów  

JCW na życzenie udostępnia informacje o ważności wydanych certyfikatów. 

Informacje na temat zawieszonych lub wycofanych certyfikatów znajdują się stronie internetowej GA.  

8. Wykorzystanie certyfikatu i znaku zgodności  

Zleceniodawca, który uzyskał certyfikat oraz znak zgodności z indywidualnym nr ID może znak umieścić 

bezpośrednio na wyrobie, etykiecie lub opakowaniu certyfikowanego wyrobu. Na wyrobie nie należy 

umieszczać innych znaków należących do JCW. Powoływanie się na certyfikat oraz znak zgodności jest 

również możliwe w materiałach promocyjnych ale tylko w odniesieniu do certyfikowanego wyrobu. 

Zasady korzystania ze znaku określone są w Księdze Wizualizacji Znaku oraz Regulaminie Certyfikacji.  

9. Zmiany mające wpływ na certyfikację  

9.1. Przerwanie procesu certyfikacji 



 

GREEN ANGEL Sp. z o.o. PCW-02 

Program certyfikacji płyt 
drewnopochodnych 

Wersja 2 

Data wydania 20.07.2020 

 
 

Strona 7 z 8 

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić w szczególności jeżeli wnioskujący: 

➢ w czasie ustalonym z JCW nie uzupełni wymaganej dokumentacji, 

➢ nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec JCW, 

➢ zgłosi pisemną rezygnację na każdym etapie procesu certyfikacji Wyrobu, 

9.2. Zmiana wymagań  

JCW stałe monitoruje zmiany wymagań oraz prace normalizacyjne. W przypadku jakichkolwiek zmian 

przeprowadzona analizę tych zmian i informuje o tym swoich klientów. Na podstawie analizy zmian 

ustalane są również z klientem warunki utrzymania certyfikatu. W zależności od zakresu tych zmian 

może być konieczne przeprowadzenie oceny certyfikowanych wyrobów pod kątem zmian. Każdorazowo 

klient otrzymuje zakres oceny jaki musi być przeprowadzony oraz czas na wprowadzenie ewentualnych 

zmian w wyrobie oraz na poddanie się ocenie.  

9.3. Przedłużenie certyfikatu 

JCW przewiduje możliwość przedłużenia certyfikatu po okresie jego ważności. Celem przedłużenia 

certyfikatu, Zleceniodawca przesyła deklarację w formie wniosku/ maila lub pisma chęci przedłużenia 

certyfikatu na kolejne trzy lata. JCW podejmuje decyzję o zakresie oceny wyrobów – zakresie badań, 

uwzględniając wyniki wcześniejszych badań, ewentualne skargi i reklamacje. Informacje te są 

przekazywane Zleceniodawcy w formie oferty. Dalsze kroki procesu są zbieżne z czynnościami 

prowadzonymi w ramach procesu certyfikacji. 

9.4. Wygaśnięcie  

Wygaśniecie ma miejsce w chwili zakończenia ważności certyfikatu. Klient nie jest o tym fakcie 

informowany.  

9.5. Rozszerzenie zakresu certyfikacji 

Zleceniodawca może wnioskować o rozszerzenie certyfikatu na podobne Wyroby,  

w przypadku, gdy różnice konstrukcyjne i użytkowe w stosunku do Wyrobu już certyfikowanego są małe 

i nie wpływają na bezpieczeństwo Wyrobu. Zakres oceny w takich przypadkach jest określany 

indywidualnie przez JCW. Zleceniodawca chcą rozszerzyć zakres certyfikatu musi złożyć wniosek.  

Po zakończeniu procesu rozszerzenia zakresu certyfikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku z oceny, klient 

otrzymuje nowe dokument certyfikacyjny i jest zobowiązany do zwrotu poprzedniego. W przypadku 

uzyskania wyniku negatywnego z oceny, klient jest o tym fakcie informowany, wraz z otrzymaniem 

wytycznych do dalszych kroków postępowania. 

10. Ograniczanie, zawieszanie, cofnięcie, zakończenie certyfikatu. 

Informacje w jakim przypadku może dojść do ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia, zakończenia certyfikatu 

są umieszczone w Regulaminie Certyfikacji.  

10.1. Ograniczanie zakresu certyfikacji  
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W przypadku ograniczenia certyfikatu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu certyfikatu JCW oraz 

zaprzestania stosowania certyfikatu oraz nadanego znaku zgodności w materiałach reklamowych w 

odniesieniu do wyrobów, dla których certyfikat został ograniczony. 

JCW wystawia nowy certyfikat uwzględniający ograniczenie. 

10.2. Zawieszanie certyfikatu 

Okres zawieszenia certyfikatu wliczany jest w okres ważności certyfikatu. Warunkami przywrócenia 

certyfikatu:  

➢ przedstawienie działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do niezgodności,  

➢ przedstawienie JCW dowodów potwierdzających zgodność zmodyfikowanych wyrobów  

z wymaganiami będącymi podstawą certyfikacji. 

10.3. Cofnięcie certyfikatu 

W przypadku cofnięcia certyfikatu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu certyfikatu JCW oraz 

zaprzestania stosowania certyfikatu oraz nadanego znaku zgodności w materiałach reklamowych  

w odniesieniu do wyrobów, dla których certyfikat został cofnięty. 

10.4. Zakończenie certyfikatu 

Zleceniodawca wnioskujący o zakończenie certyfikatu zobowiązany jest do odesłania certyfikatu oraz 

zaprzestania posługiwania się znakiem zgodności na wyrobach i materiałach reklamowych w odniesieniu 

do wyrobów, dla których certyfikat został zakończony.  

11. Ocena pozaplanowa 

W przypadku zmiany lokalizacji wytwarzania certyfikowanych wyrobów oraz wystąpienia skarg lub reklamacji 

na certyfikowane wyroby, bądź podejrzenie wprowadzenia zmian technicznych/konstrukcyjnych  

w certyfikowanych wyrobach, JCW może przeprowadzić pozaplanowe badanie i/lub ocenę wyrobów na koszt 

Zleceniodawcy. Termin, zakres i kosztorys jest przekazywany zleceniodawcy pisemnie wraz z uzasadnieniem. 

Jeśli Zleceniodawca nie wyrazi zgody na podjęcie proponowanych działań, JCW ma prawo do zawieszenia 

certyfikatu.  

12. Skargi i odwołania 

Zleceniodawcy przysługuje prawo do składania skargi i odwołań do dyrektora JCW w sprawach dotyczących 

usług świadczonych przez JCW. Zgodnie z Regulaminem certyfikacji odwołania do decyzji JCW można składać 

w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

 


