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ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW 
stosowane przez JCW CTM 

 

1 ZASADY CERTYFIKACJI 

1.1 Zasady ogólne 

a. Jednostka Certyfikacji Wyrobów Centrum Techniki Morskiej (JCW CTM) działa 
w systemie akredytacji Ministra Obrony Narodowej, nadzorowanym przez Wojskowe 
Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK). 

b. JCW CTM prowadzi certyfikację wyrobów w zakresie posiadanej akredytacji MON, 
prezentowanej na stronie internetowej www.ctm.gdynia.pl. 

c. Certyfikacja wyrobów w systemie stosowanym w JCW CTM nie zwalnia dostawcy 
z całkowitej odpowiedzialności za wyrób, ani nie powoduje przeniesienia części 
tej odpowiedzialności na JCW CTM lub na WCNJiK. 

d. Certyfikacja wyrobów realizowana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy 
Klientem (Wnioskodawcą), a JCW CTM. Umowa reguluje zwłaszcza przedmiot 
certyfikacji oraz wzajemne zobowiązania stron, zarówno w czasie trwania procesu 
certyfikacji, jak i po jego zakończeniu. 

e. JCW CTM nie stawia nieuzasadnionych wymagań finansowych w stosunku 
do Wnioskodawców, a kalkulacja kosztów związanych z certyfikacją i nadzorem nad 
certyfikatem ustalana jest na podstawie Cennika „Opłaty za certyfikację wyrobów”, 
opracowywanego zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej 
w sprawie ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz 
weryfikacją. 

f. Wynagrodzenie personelu JCW CTM nie zależy od liczby wydanych certyfikatów 
i w żadnym stopniu nie zależy od wyniku certyfikacji. 

g. Dokumentem wykazującym zgodność jednoznacznie zidentyfikowanego wyrobu 
lub partii wyrobów z wymaganiami dokumentów stanowiących podstawę certyfikacji 
jest „certyfikat”. W przypadku oceny zgodności wyrobu wg programu I (ocena próbek 
z partii wyrobów) certyfikat wydawany jest bez określenia terminu ważności. 
W przypadku oceny zgodności wg programu II (oceniane są próbki wyrobów 
pobierane z produkcji, oceniane są procesy produkcyjne oraz system zarządzania 
jakością dostawcy) certyfikat wydawany jest na okres 3 lat i prowadzony jest nadzór 
na wydanym certyfikatem przez ten okres. 

h. JCW CTM kończy proces certyfikacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty 
rejestracji wniosku, pod warunkiem, że dokumentacja przekazana przez Wnioskodawcę 
jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Jeżeli w trakcie procesu okaże 
się, że konieczne jest jej uzupełnienie lub poprawienie, okres ten przedłuża się o czas, 
w którym Wnioskodawca dokona niezbędnych poprawek i uzupełnień. 

i. Zobowiązania stron wynikające z posiadania przez dostawcę certyfikatu określone 
są w umowach: o certyfikację i o nadzór nad certyfikatem. 

1.2 Programy certyfikacji wyrobów 

Budowę programów certyfikacji JCW CTM przedstawiono szczegółowo w dokumentach 
„Program certyfikacji wyrobów – Program I typu 1b według programu certyfikacji wyrobów” 

http://www.ctm.gdynia.pl/
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(załącznik 1 do PJ-JCW/15) oraz „Program certyfikacji wyrobów – Program II typu 5 według 
programu certyfikacji wyrobów” (załącznik 2 do PJ-JCW/15). Programy certyfikacji wyrobów 
oparte są na dwóch systemach opisanych poniżej. 

a. Program I – obejmuje badanie. 

Próbki wyrobu są oceniane pod kątem zgodności. Pobieranie próbek obejmuje całą populację 
wyrobu. Każdy wyrób jest badany oraz oceniany na zgodność z odpowiednimi wymaganiami. 
Dla każdego reprezentowanego przez próbkę wyrobu, który przeszedł badania i ocenę 
z wynikiem pozytywnym, wystawiany jest odrębny certyfikat. 

b. Program II – obejmuje badanie i ocenę procesów produkcyjnych.  

Próbki wyrobu pobierane z produkcji są oceniane pod kątem spełniania wymagań 
określonych w specyfikacji technicznej i innych dokumentach normatywnych. Prowadzona 
jest ocena procesów produkcyjnych oraz systemu zarządzania jakością na zgodność 
z właściwymi normami międzynarodowymi lub wymaganiami Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego dotyczącymi zapewnienia jakości. Analizowana jest dokumentacja 
konstrukcyjna. Proces nadzoru obejmuje ocenę próbki wyrobu, ocenę procesów 
produkcyjnych i ocenę systemu zarządzania jakością. Proces ten przeprowadzany jest 
minimum raz w roku podczas 3 letniego okresu nadzoru nad wydanym certyfikatem. 

Podstawowymi czynnościami przy certyfikacji wyrobów w JCW CTM są: 

a. Określenie i pobranie wyrobu (lub próbki z partii wyrobów) przewidzianego do badań 
i certyfikacji, zgodnie z ustalonymi zasadami. 

b. Badanie wyrobu (lub próbki wyrobu), według ustalonego programu badań. 

c. Ocena zgodności wyrobu (lub partii wyrobów) z ustalonymi wymaganiami (kryteriami) 
w oparciu o wyniki badań wyrobu (lub zbadanych próbek wyrobu). 

d. Wydanie certyfikatu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami dla należycie 
zbadanego, ocenionego i zidentyfikowanego wyrobu (lub partii wyrobów). 

e. Nadzór nad poprawnym stosowaniem wydanego certyfikatu. 

2 PROCEDURA CERTYFIKACJI WYROBU 

2.1 Ustalenia wstępne 

Klient zamierzający ubiegać się o certyfikację wyrobu w JCW CTM, zwany dalej Wnioskodawcą, 
składa wniosek (zapytanie ofertowe). Informacje o możliwościach i zakresie JCW CTM zawarte 
są w niniejszym „Informatorze”. Inne szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji 
można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem JCW CTM. 

Na życzenie Wnioskodawcy, może mu być udostępniony do wglądu w siedzibie JCW CTM 
cennik (załącznik 1 do PJ-JCW/19) „Opłaty za certyfikację wyrobów”. 

JCW CTM określa: 

a. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o certyfikację wyrobu. 

Wnioskodawca wskazuje normy wybrane z zakresu akredytacji JCW CTM lub inne 
dokumenty normatywne (uwzględniające zagadnienia z zakresu akredytacji JCW), 
określające wymagania dotyczące cech, z którymi zgodność wyrobu ma być 
potwierdzona. 

Dokumenty stanowiące podstawę oceny zgodności powinny sprecyzować 
n/w obszary: 
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i. definiować cechy charakterystyczne i wymagania, które są niezbędne do określenia 
właściwości wyrobu (wskazane przez wnioskodawcę o certyfikację); 

ii. określać szczegółowo i jednoznacznie zakres oraz metody badań i pomiarów 
wyszczególnionych cech charakterystycznych, a tam gdzie to istotne, kolejność 
badań; w przypadku certyfikacji partii wyrobów - określać liczność badanych próbek 
jednoznacznie zidentyfikowanej partii wyrobów, wymaganą do ustalenia zgodności 
z poszczególnymi wymaganiami;  

iii. określać kryteria oceny - dopuszczalne odstępstwa, liczby kwalifikujące oraz 
dyskwalifikujące; 

iv. jeżeli ma to zastosowanie, określać czas i/lub warunki zachowania niezmiennych 
właściwości badanych cech certyfikowanego wyrobu, deklarowanych przez 
dostawcę. 

b. Badania, których wyniki wykorzystywane będą w procesie certyfikacji: 

i. Badania wykonywane są wyłącznie na należycie zidentyfikowanych wyrobach 
(lub reprezentatywnych próbkach partii wyrobów), zgodnie z odpowiednimi 
procedurami laboratorium badawczego. Badania wykonują dowolne laboratoria 
badawcze, akredytowane przez PCA, MON lub inne uznane przez JCW CTM 
w zakresie badań certyfikowanego wyrobu.  

ii. Stroną zlecającą wykonanie badań wyrobu jest Wnioskodawca. W szczególnych 
przypadkach, na wyraźne i udokumentowane życzenie Wnioskodawcy, JCW CTM 
może w jego imieniu zlecić wykonanie badań odpowiedniemu laboratorium 
badawczemu. 

iii. Wniosek o przeprowadzenie badań może dotyczyć badań obejmujących tylko 
określone elementy wyrobu lub całego wyrobu. 

c. Inne wymagania mające istotne znaczenie w procesie certyfikacji. 

2.2 Złożenie wniosku o certyfikację wyrobu 

Wnioskodawca wypełnia „Wniosek o przeprowadzenie, przedłużenie, rozszerzenie certyfikacji 
wyrobu” (zwany w dalszej treści skrótowo wnioskiem) https://ctm.gdynia.pl/wp-
content/uploads/2019/06/2019-06-07_Wniosek-JCW.docx Wypełniony wniosek składany jest 
do JCW CTM w jeden z następujących sposobów: 

a. bezpośrednio do Punktu Podawczego OBR CTM S. A., 
b. na ręce Kierownika lub Pełnomocnika JCW CTM ds. Certyfikacji,  
c. listem poleconym na adres JCW CTM. 

We wniosku wskazuje się: 

a. firmę dostawcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz nazwę 
i siedzibę (adres) zakładu produkującego wyrób; 

b. dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu lub partii wyrobów - 
w przypadku, gdy wyroby nie mają trwałych oznakowań indywidualnych, 
np. numerów fabrycznych; 

c. specyfikację techniczną wyrobu oraz wymagany zakres badań dotyczących oceny 
zgodności. 

Do wniosku dołącza się: 

i. dokumentację techniczną wyrobu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
oceny zgodności; 

ii. odpowiednią ilość egzemplarzy wyrobu lub określenie miejsca jego lokalizacji; 

https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-07_Wniosek-JCW.docx
https://ctm.gdynia.pl/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-07_Wniosek-JCW.docx
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iii. instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika wyrobu oraz instrukcję 
bezpieczeństwa użytkowania; 

iv. wyniki badań wyrobu dla potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji technicznej; 

v. informację dotyczącą systemu zapewnienia jakości wyrobu; 

vi. w przypadku wyrobu seryjnego – informacje dotyczące systemu zarządzania 
jakością dostawcy zgodnego z właściwymi normami międzynarodowymi lub 
wymaganiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

vii. sprawozdanie z badań wyrobu (świadectwa) - o ile Wnioskodawca takie posiada;  

UWAGA  W przypadku gdy Wnioskodawca w chwili składania wniosku 
nie ma odpowiedniego świadectwa z badań wyrobu, JCW CTM przedstawia 
Wnioskodawcy aktualny wykaz laboratoriów badawczych uprawnionych do 
prowadzenia badań dla potrzeb certyfikacji, w celu dokonania wyboru 
odpowiedniego laboratorium. 

viii. normy, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty normatywne stanowiące 
podstawę oceny zgodności wyrobu (partii wyrobów) - według p. 2.1 ust. a; 

UWAGA  W przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę oceny wyrobu, 
JCW CTM ustali z Wnioskodawcą sposób jego opracowania. 

ix. inne dokumenty określone przez JCW CTM przed złożeniem wniosku. 

UWAGA  W przypadku gdy ww. dokumenty sporządzono w języku obcym, JCW CTM 
może zażądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny 
zgodności, tłumaczenia tych dokumentów na język polski. 

2.3 Formalna ocena i weryfikacja wniosku 

JCW CTM dokonuje formalnej oceny poprawności oraz kompletności wniosku w terminie 
niedłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku (lub dokumentów uzupełniających 
wniosek).  

JCW CTM uznaje kompletność wniosku zawierającego specyfikację techniczną oraz 
świadectwa z przeprowadzonych badań wyrobu, lub w przypadku braku świadectw z badań, 
potwierdzenie gotowości przyjęcia do badań wyrobu lub próbki partii wyrobów przez 
laboratorium badawcze uzgodnione z Wnioskodawcą - pod warunkiem, że dokument zawiera 
co najmniej: 

a. dokładną identyfikację wyrobu, liczność próbki i sposób jej pobrania, 

b. dokładną identyfikację dokumentów, zgodnie z którymi prowadzone będą badania, 

c. termin zakończenia badań i sposób dostarczenia do JCW CTM sprawozdania z badań. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności formalnych (braku dokumentów i innych 
usterek formalnych wniosku), JCW CTM sporządza protokół niezgodności, który stanowi 
dla Wnioskodawcy podstawę do uzupełnienia wniosku. 

Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w uzgodnionym zakresie i terminie, JCW CTM może 
pozostawić go bez rozpatrzenia przyjmując, że Wnioskodawca rezygnuje z ubiegania 
się o certyfikat. 

2.4 Przyjęcie i rejestracja wniosku 

W przypadku zgodności formalnej, JCW CTM przyjmuje wniosek do realizacji, niezwłocznie 
przesyłając Wnioskodawcy: 
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a. egzemplarz wniosku wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia (wniosek - cz. E), 

b. projekt umowy o certyfikację. 

2.5 Uzgodnienie warunków umowy 

Umowa o certyfikację wyrobu pomiędzy Wnioskodawcą, a JCW CTM ustala: 

a. przedmiot certyfikacji, 

b. terminy związane z realizacją czynności związanych z certyfikacją, 

c. zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji, 

d. zasady posługiwania się certyfikatem wydanym przez JCW CTM, 

e. inne ustalenia konieczne do przeprowadzenia procesu certyfikacji i wzajemnych 
zobowiązań stron umowy. 

JCW CTM może przyjąć zaproponowany przez Wnioskodawcę tekst umowy pod warunkiem, 
że zawiera on potrzebne w procesie certyfikacji ustalenia. W uzasadnionych przypadkach, 
JCW CTM może uznać umowę za zawartą na podstawie potwierdzenia przyjęcia wniosku pod 
warunkiem, że Wnioskodawca wyrazi taką wolę, składając stosowne oświadczenie we wniosku 
- cz. E. 

Proces certyfikacji wyrobu rozpoczyna się od dnia dostarczenia do JCW CTM umowy 
podpisanej przez Wnioskodawcę. 

W przypadku gdy uzgodnienie warunków umowy nie jest możliwe, JCW CTM odmawia 
certyfikacji wyrobu. 

2.6 Ocena wyrobu 

Podstawę oceny wyrobu (partii wyrobów) w procesie certyfikacji stanowią:  

a. sprawozdanie/świadectwa z badań wyszczególnionych cech wyrobu, wydane przez 
laboratorium badawcze wykonujące badania; 

b. normy, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty normatywne wskazane przez 
Wnioskodawcę, ustalające wymagania techniczne, z którymi zgodność wyrobu (partii 
wyrobów) ma być potwierdzona. 

Podstawą oceny zgodności na OiB ponadto stanowią: 

a. analiza dokumentacji technicznej wyrobu, w celu sprawdzenia, czy zostały 
uwzględnione wymagania zawarte w specyfikacji technicznej; 

b. analizę formularza danych o systemie zarządzania jakością w organizacji, jeżeli jest 
wymagana w danym programie certyfikacji (wzór JCW/15.11 do PJ-JCW/15); 

c. ocena wyrobu pod względem zgodności z przedstawioną dokumentacją techniczną 
oraz pod względem bezpieczeństwa użytkownika; 

d. ocena wyników badań pod względem spełnienia przez wyrób wymagań zawartych 
w specyfikacji technicznej; 

e. analiza dokumentacji zebranej w procesie certyfikacji wyrobu. 

2.7 Przegląd procesu certyfikacji 

JCW CTM dokonuje przeglądu przebiegu procesu certyfikacji, analizując zebraną w procesie 
dokumentację pod kątem: 

a. poprawności wykonania oceny wyrobu,  
b. aktualność norm i innych dokumentów określających wymagania, zastosowanych przy 

ocenie zgodności, 
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c. poprawności pobierania wyrobu lub próbek wyrobu do badań, 
d. spełnienia innych warunków określonych w umowie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie certyfikacji wdrażane są niezwłocznie 
korekcje i/lub działania korygujące. 

Wyniki przeglądu stanowią podstawę decyzji w sprawie certyfikacji: 

2.7.1 Wydanie certyfikatu, przedłużenie ważności lub rozszerzenie zakresu w przypadku: 

a. zgodności wyrobu (partii wyrobów) z wymaganiami stanowiącymi podstawę oceny, 
wykazanej w poprawnie przeprowadzonym procesie certyfikacji. 

2.7.2 Odmowa wydania, przedłużenia lub rozszerzenia ważności certyfikatu w przypadku: 

a. niezgodności potwierdzonych cech wyrobu z wymaganiami norm lub innych 
dokumentów określających wymagania stanowiących podstawę oceny; 

b. niewywiązywania się wnioskodawcy lub właściciela certyfikatu z warunków umowy 
o certyfikację lub umowy o nadzór nad certyfikatem.  

2.8 Nadzór nad certyfikatem 

JCW CTM nie stosuje sformalizowanego nadzoru nad certyfikatem wyrobu w odniesieniu 
do certyfikacji prowadzonej według programu I certyfikacji. 

W tym przypadku, pozyskiwane informacje o wyrobie i wydanym do niego certyfikacie 
odnotowywane są w „Karcie informacyjnej o wydanym certyfikacie wyrobu” załączanej 
do teczki dokumentującej proces certyfikacji wyrobu.  

JCW CTM sprawuje stały nadzór nad prawidłowością stosowania certyfikatu przez cały okres 
jego ważności (3 lata) w przypadku programu II certyfikacji. 

Formalne warunki poprawności nadzoru określa umowa pomiędzy Wnioskodawcą a JCW CTM 
o nadzór nad certyfikatem wyrobu, wydanym z określonym terminem ważności, która  ustala: 

a. wzajemne zobowiązania stron związane z nadzorem nad certyfikatem, 

b. terminy realizacji i zakres czynności kontrolnych związanych z okresem nadzoru, 

c. zobowiązania finansowe związane z procesem nadzoru nad certyfikatem, 

d. zasady zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu wydanego przez JCW CTM, 

e. inne ustalenia konieczne do przeprowadzenia nadzoru nad wydanym certyfikatem 
i wzajemne zobowiązania stron umowy. 

JCW CTM może przyjąć zaproponowany przez Wnioskodawcę tekst umowy pod warunkiem, 
że zawiera on potrzebne w procesie nadzoru ustalenia.  

Nadzór nad wydanym certyfikatem na wyrób rozpoczyna się od dnia jego wydania przez 
JCW CTM.  

W przypadku gdy uzgodnienie warunków umowy o nadzór nie jest możliwe, JCW CTM 
odmawia wydania certyfikatu. 

3 PRAWA I OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY ORAZ JCW CTM 

3.1 Odstąpienie od realizacji procesu certyfikacji 

a. JCW CTM może odstąpić od realizacji procesu certyfikacji lub odmówić certyfikacji 
wyrobu tylko w przypadkach uzasadnionych, jeżeli: 
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i. Wnioskodawca nie uzupełni formalnych braków we wniosku w uzgodnionym 
zakresie i terminie, 

ii. uzgodnienie warunków umowy w sprawie certyfikacji nie jest możliwe. 

b. Wnioskodawca może zrezygnować z certyfikacji wyrobu lub przerwać proces 
certyfikacji na dowolnym etapie: 

i. w przypadku rezygnacji z certyfikacji wyrobu przed dokonaniem przez JCW CTM 
oceny i weryfikacji wniosku, Wnioskodawca powinien powiadomić JCW CTM 
o podjętej decyzji, nie ponosząc przy tym wobec JCW CTM żadnych zobowiązań 
finansowych; 

ii. w przypadku przerwania procesu certyfikacji na wniosek lub z przyczyn leżących 
po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia 
JCW CTM należności z tytułu kosztów faktycznie wykonanych czynności 
certyfikacyjnych w tym opłaty wstępnej. 

3.2 Warunki stosowania i wykorzystania certyfikatu 

a. Certyfikat wydany przez JCW CTM nie może być przenoszony na inne wyroby 
niż określone w tym certyfikacie. 

b. W okresie ważności certyfikatu nie należy wprowadzać do wyrobu zmian, które 
mogłyby rzutować na jego cechy potwierdzone w certyfikacie. Jeżeli jednak takie 
zmiany zostaną wprowadzone, Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o tym JCW CTM w celu unieważnienia certyfikatu. 

c. W okresie ustalonym w umowie Wnioskodawca jest zobowiązany do gromadzenia 
i przechowywania zapisów dotyczących reklamacji, awarii i wad wyrobu w zakresie 
potwierdzonych jego cech, a także o podjętych w związku z tym działaniach 
korekcyjnych, oraz do udostępniania tych zapisów na każde żądanie JCW CTM.  

d. Wnioskodawca ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu 
certyfikatu w taki sposób, aby informacja ta ściśle określała wyrób i jego potwierdzone 
cechy. 

e. JCW CTM ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o wydanym 
certyfikacie, z zastosowaniem ograniczeń wynikających z ochrony informacji 
niejawnych lub zastrzeżeń Wnioskodawcy.  

f. W ramach nadzoru JCW CTM może zastosować utrzymanie, zawieszenie lub cofnięcie 
certyfikatu. W przypadkach uzasadnionych dobrem ogólnym, zwłaszcza w sytuacji 
celowego i świadomego nadużycia certyfikatu, JCW CTM może podać do publicznej 
wiadomości informację o jego cofnięciu, z zachowaniem ograniczeń wynikających 
z ochrony informacji niejawnych. Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu obowiązuje 
z chwilą podjęcia takiej decyzji przez Kierownika JCW CTM. 

g. Utrzymanie ważności certyfikatu w okresie nadzoru nad tym certyfikatem może 
nastąpić po uzyskaniu pozytywnej oceny z przeprowadzonej kontroli w ramach 
nadzoru. Wniosek zawarty w protokole z kontroli rozpatruje Kierownik JCW CTM i na tej 
podstawie podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności certyfikatu. Utrzymanie dotyczy 
certyfikatu wydanego wg programu II certyfikacji. 

h. Zawieszenie certyfikatu wydanego przez JCW CTM, może nastąpić w przypadku: 

i. celowego nadużycia certyfikatu; 

ii. stwierdzenia, że po uzyskaniu certyfikatu w wyrobie dokonano takich zmian, które 
mogą rzutować na jego potwierdzone cechy; 

iii. niewywiązania się Wnioskodawcy z warunków umowy; 
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iv. uniemożliwienie JCW CTM dokonania czynności związanych z nadzorem, 
określonych w umowie o nadzór nad certyfikatem. 

 
i. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić z inicjatywy Wnioskodawcy lub JCW CTM, 

w szczególności w sytuacji, gdy:  

i. Wnioskodawca zamierza dokonać w wyrobie takich zmian, które rzutować mogą 
na jego potwierdzone cechy,  

ii. zaistnieją inne uzasadnione okoliczności.  

4 ZACHOWANIE POUFNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI 

JCW CTM zapewnia Klientom zachowanie poufności informacji niejawnych i informacji 
objętych tajemnicą zawodową, a także praw własności klienta.  

Wszelkie wiadomości związane z przedmiotem certyfikacji i działalnością Klientów, które 
uzyskano w  związku z prowadzonym procesem certyfikacji, objęte są tajemnicą 
przedsiębiorstwa. Zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochronie 
informacji niejawnych podpisują wszyscy pracownicy JCW CTM. Ujawnienie informacji 
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz klauzulami informacji niejawnych może nastąpić na 
pisemne żądanie sądu lub prokuratury do celów postępowania karnego - w okolicznościach 
uregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 
poz. 1167). Wyniki prac związanych z certyfikacją wyrobu przekazywane są Klientowi wyłącznie 
w  sposób z nim uzgodniony i nie będą wykorzystywane przez JCW CTM w jakikolwiek sposób 
bez wiedzy Klienta. 

5 SKARGI I ODWOŁANIA 

Skargi i odwołania mogą być zgłaszane przez klienta bezpośrednio do JCW CTM lub 
do Prezesa Zarządu OBR CTM S.A. Skargi i odwołania zgłaszane przez klientów: 
wnioskodawców o certyfikację/właścicieli certyfikatów oraz inne strony zainteresowane lub 
związane z działalnością JCW CTM, są rzetelnie rozpatrywane i  analizowane, w celu 
jednoznacznego i w pełni zadowalającego ich wyjaśnienia.  

Skargi i odwołania klientów mogą dotyczyć wszelkich kwestii merytorycznych 
i proceduralnych, związanych z procesem certyfikacji wyrobów zarówno w trakcie jak i po jego 
zakończeniu, a także innych spraw związanych z działalnością JCW CTM. 

Stosuje się zasadę rozpatrywania skarg i odwołań klientów w trybie wyjaśnień i uzgodnień 
dwustronnych pomiędzy składającym skargę lub odwołanie, a JCW CTM.  

Jeżeli sposób załatwienia skargi (najpóźniej w ciągu 14 dni), zakończonej decyzją Kierownika 
JCW CTM, nie satysfakcjonuje Klienta, może on złożyć odwołanie do Prezesa Zarządu 
OBR CTM S.A. w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

6 INFORMACJE O ZMIANACH 

Wszystkie zmiany dotyczące procesu i zakresu certyfikacji będą niezwłocznie wprowadzane 
do informatora oraz na stronę internetową OBR CTM S.A. 
https://ctm.gdynia.pl/rozwiazania/uslugi/certyfikacja-wyrobow-w-zakresie-akredytacji-mon/ 
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