SEP-BBJ

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości
Biuro Badawcze ds. Jakości (SEP-BBJ), którego wyłącznym właścicielem jest
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stanowi największą krajową jednostkę oceny zgodności
wyrobów elektrycznych.
SEP-BBJ prowadzi swoją działalność od 1933 r. i jest tym samym jedną z najstarszych tego
typu instytucji na świecie.
SEP-BBJ spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie działalności badawczej oraz
PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie certyfikacji wyrobów.
SEP-BBJ jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy dotyczącej
wyrobów elektrycznych powszechnego użytku (tzw. Dyrektywa Niskonapięciowa) – pod
nr 1509. SEP-BBJ jest również sygnatariuszem międzynarodowych porozumień dotyczących
programów certyfikacji europejskiej CCA, ENEC i HAR oraz ogólnoświatowej IECEE – CB
Scheme.

Certyfikacja i badania w zakresie:
Warszawa
ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel./fax: +48 22 812 69 38

Lublin
ul. M. Rapackiego 13
20-150 Lublin
tel./fax: +48 81 747 52 24

SPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

APARATURY ROZDZIELCZO-ŁĄCZENIOWEJ
KABLI, PRZEWODÓW i AUTOMATYKI

www.bbj.pl

bbj@bbj.pl
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Oznakowanie CE symbolizuje pisemną deklaracje producenta, że wyrób odpowiada
wszystkim zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw i innych przepisów UE,
prowadzących do tego oznakowania, oraz że dopełniono odpowiednich procedur oceny
zgodności

• Znakowanie CE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
• Koncepcja znakowania CE stanowi, że nie jest to znak certyfikacji lub konsumencki lecz
„Europejski Paszport” do swobodnego „podróżowania” wyrobów w obszarze WE.
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KTO UMIESZCZA OZNAKOWANIE CE?

Producent, z siedzibą w Unii lub poza nią.
Upoważniony przedstawiciel z siedzibą w Unii.

CO OZNACZA?

Oświadczenie producenta, na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami
stosownych przepisów Unii.

CZEGO NIE OZNACZA?

Zgodności wyrobu z normą.
Znaku certyfikacji ani znaku konsumenckiego.

JAKIE KORZYŚCI
DLA PRODUCENTA?

Możliwość legalnego wprowadzenia do obrotu w krajach
Unii.

JAKIE KORZYŚCI DLA
ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA

Brak istotnych korzyści.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

Dla jednostek nadzoru rynku.
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Certyfikacja wyrobów jest działaniem w wyniku którego kompetentna i niezależna od dostawcy i
odbiorcy jednostka oceniająca zgodność udziela pisemnego zapewnienia, że należycie
zidentyfikowany wyrób jest zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami, określanymi w dokumentach
normatywnych.

W każdym jednak przypadku, podstawowa ocena zgodności wyrobu z wyspecyfikowanymi
wymaganymi spoczywa na dostawcy/producencie.
Ten ostatni rodzaj oceny zgodności określany jest jako ocena zgodności strony pierwszej, którą można
określić jako „samoocena”. Typowym przykładem takiego działania jest wystawianie przez producenta
deklaracji zgodności dla znakowania CE.

Certyfikacja dobrowolna jest więc działaniem weryfikującym i uwiarygodniającym deklaracje
dostawcy, której celem jest zapewnienie zaufania wszystkich zainteresowanych stron, że wyrób
spełnia wyspecyfikowane wymagania. Zainteresowanymi stronami mogą być m.in. sami producenci,
faktyczni lub potencjalni odbiorcy w tym organizacje realizujące przetargi i/lub zamówienia publiczne,
konsumenci itp.
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Wydane przez jednostkę certyfikującą oświadczenie zgodności z mającymi zastosowanie
wyspecyfikowanymi wymaganiami (zawartymi w normach i innych dokumentach
normatywnych) ma zwykle formę certyfikatów zgodności oraz, przy wybranych
programach certyfikacji, udzielenie prawa stosowania zastrzeżonego znaku jednostki
certyfikującej, na warunkach określanych zwykle w licencji.
Program certyfikacji można zdefiniować jako system certyfikacji odnoszący się do
określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane
wymagania, określone zasady i procedury.
Dla łatwego i jednoznacznego rozpoznawania różnic między poszczególnymi programami
certyfikacji norma PN-EN ISO/IEC 17067 wprowadziła pojęcie typu programu, wyróżnianego
cyfrowo, przypisując każdemu z nich określony udział poszczególnych funkcji i działań oceny
zgodności w systemie certyfikacji wyrobów.

Typy programów certyfikacji wyrobów wg PN-EN ISO/IEC 17067
Działania w zakresie oceny zgodności w procesie certyfikacji

Typ programu certyfikacji a
1a
1b
2
3
4

5

X

Działania dla wydania certyfikatu

Ocena wyrobu – badanie typu wg
Ocena produkcji- inspekcja fabryczna przed licencyjna
Przegląd wyników ocenyDecyzja certyfikacyjna
Dokumenty certyfikacyjne
Certyfikat zgodności
Licencja - udzielenie prawa do stosowania znaku zgodności
Certyfikat zgodności dla partii
Nadzór po wydaniu certyfikatu
Badania kontrolne wyrobów pobranych z rynku
Badania kontrolne wyrobów pobranych z fabryki
Okresowa ocena produkcji – inspekcja fabryczna rutynowa
Audity systemu zarządzania, inspekcja rutynowa z losowymi
badaniami wyrobów
a Pominięto

typ programu 6 dotyczący procesów
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Program certyfikacji typu 1a: Badanie typu. Wydany certyfikat
zgodności odnosi się wyłącznie do zbadanej próbki wyrobu. Kolejne
wyprodukowane wyroby nie są objęte wydanym certyfikatem.

Program certyfikacji typu 5: Badanie typu, wstępna inspekcja
fabryczna (kontrola lub audit systemu jakości) oraz , w ramach nadzoru, okresowe
inspekcje fabryczne i/lub audity systemu jakości oraz okresowe badania wyrobów
na próbkach pobranych z miejsca produkcji i/lub rynku

Program typu 1a
Korzyści dla producenta
• potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i
unikniecie ewentualnych, późniejszych, strat z
tytułu koniczności wprowadzania zmian w
konstrukcji wyrobów i/lub procesach produkcji
• pełne wsparcie dla udokumentowania spełnienia
części wymagań prawnych dotyczących
wprowadzania wyrobów do obrotu

Program typu 1a

Korzyści dla organów władzy i nadzoru rynku

• Ułatwienie prowadzenia procesu oceny spełniania
wymagań dla wydania deklaracji zgodności

Program typu 1a
Korzyści dla odbiorcy/ użytkownika/
dystrybutorów/importerów
• Niestety, dla tej grupy zainteresowanych stron,
nie można przypisać specjalnych korzyści z
certyfikacji w tym programie. Podobnie jak w
przypadku znakowania CE, zaufanie do
wyprodukowanych wyrobów wiąże się z
posiadaniem odpowiedniej wiedzy o rzetelności
producenta.

Program typu 3,4,5
Korzyści dla producenta
✓ potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i unikniecie
późniejszych strat z tytułu reklamacji lub niespełnienia
wymagań prawnych
✓ pełne wsparcie dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
✓ uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym rynku
krajowym i zagranicznym, a tym samym ułatwienie
sprzedaży
✓ uzyskanie przewagi w przetargach lub zamówieniach
publicznych

Program typu 3,4,5
Korzyści dla organów władzy i samorządów
✓Większa efektywność i obniżenie kosztów nadzoru
rynku, mając na względzie, że te wyroby na rynku
są nadzorowane przez niezależną, kompetentną
jednostkę
✓ułatwienie w wyborze właściwych wyrobów przy
zamówieniach publicznych
✓poprawa bezpieczeństwa obywateli i środowiska
✓obniżenie kosztów związanych z ochroną zdrowia
środowiska

Program typu 3,4,5

Korzyści dla odbiorcy/użytkownika

✓ułatwienie dokonania właściwego wyboru wyrobu
✓wysoki stopień zaufania, że wyrób spełnia
deklarowane parametry
✓rezygnacji z prowadzenia własnych kontroli
odbiorczych, przenosząc te koszty na producentaposiadacza certyfikatu

Korzyści wynikające z zastosowanego typów programu certyfikacji.
Korzyści
Dla producenta

Dla odbiorcy/użytkownika/importera

Dla organów władzy i samorządów

Typ programu
✓

3, 4 i 5
✓

Te typy programów
certyfikacji przynoszą
najlepsze wymierne ✓
korzyści dla
wszystkich
zainteresowanych ✓
stron.

potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i ✓
unikniecie późniejszych strat z tytułu reklamacji
lub niespełnienia wymagań prawnych
✓
pełne
wsparcie
dla
udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych dotyczących
✓
wprowadzania wyrobów do obrotu
uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym
rynku krajowym i zagranicznym, a tym samym
ułatwienie sprzedaży
uzyskanie przewagi w
zamówieniach publicznych

przetargach

✓

możliwość zbytu danych wyrobów

✓

uzyskanie przewagi w
zamówieniach publicznych

przetargach

✓
lub

1a

✓

obniżenie kosztów związanych z ochroną
zdrowia środowiska

spełnienie wymagań prawnych dotyczące ✓
nabywanych wyrobów
✓

wsparcie dla udokumentowania spełnienia
wymagań
prawnych
dotyczących
wprowadzania wyrobów do obrotu

✓

uzyskanie lepszej pozycji na konkurencyjnym
rynku krajowym, a tym samym ułatwienie
sprzedaży
spełnienie wymagań prawnych dotyczące ✓
nabywanych wyrobów, jeżeli ma to
zastosowanie

✓

uzyskanie przewagi w przetargach lub
zamówieniach publicznych
potwierdzenie własnej oceny konstrukcji i
unikniecie ewentualnych, późniejszych, strat z
tytułu konieczności wprowadzania zmian w
konstrukcji wyrobów i/lub procesach produkcji

✓

ułatwienie w wyborze właściwych wyrobów
przy zamówieniach publicznych

✓

możliwość zbytu danych wyrobów, których ✓
wykorzystanie wymaga spełnienia wymogów
przepisów prawnych

większa efektywność i obniżenie kosztów
nadzoru rynku, mając na względzie, że te
wyroby na rynku są nadzorowane przez
niezależną, kompetentną jednostkę

✓
rezygnacji z prowadzenia własnych kontroli
odbiorczych, przenosząc te koszty na
producenta-posiadacza certyfikatu
✓

Dla importera:

✓

✓

wysoki stopień zaufania, że wyrób spełnia
deklarowane parametry

lub

2

1b

ułatwienie dokonania właściwego wyboru ✓
wyrobu

poprawa bezpieczeństwa
środowiska

poprawa bezpieczeństwa
środowiska

obywateli

obywateli

i

i

obniżenie kosztów związanych z ochroną
zdrowia środowiska

poprawa bezpieczeństwa
środowiska

obywateli

i

✓

przerzucenie kosztów oceny odbiorczej
wyrobów na dostawcę
Niestety, dla tej grupy zainteresowanych stron, nie ✓
można przypisać specjalnych korzyści z certyfikacji w
tym programie. Podobnie jak w przypadku
znakowania CE, zaufanie do wyprodukowanych
pełne
wsparcie
dla
udokumentowania wyrobów wiąże się z posiadaniem odpowiedniej
spełnienia
części
wymagań
prawnych wiedzy o rzetelności producenta.
dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu

ułatwienie prowadzenia procesu oceny
spełniania wymagań dla wydania deklaracji
zgodności

Certyfikacja i badania w SEP-BBJ
CERTYFIKCJA TYPU 1A : CE, Z, CB, CCA
CERTYFIKCJA TYPU 5 :

BBJvHARw

ETICS - European Testing Inspection
Certification System
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Dziękuję za uwagę

