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Właściciela Tulskiej Manufaktury Broni, Korniła Biełogłazowa bić batem i zesłać na roboty do
Monastyru, ponieważ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości.
Starszego Nadzorcę Wojskowego, Froła Fuksa bić batem i zesłać do Azowa, za stawianie pieczęci na
złą broń.
Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Sankt Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły, by dzień i noc
pilnował jakości broni.
Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie baczą, jak kontrola pieczęcie stawia. Jeśli będą
mieli wątpliwości, sami niech sprawdzają przez przegląd i strzelanie z dwóch muszkietów co miesiąc.
Strzelać mają dopóki nie zepsują.
Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami:
- właścicielowi fabryki 25 batów i karę pieniężną po jednym czerwieńcu od każdej sztuki,
- Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności,
- Starszego Nadzorcę przenieść do podoficerów,
- Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres 1 roku.
Nowemu właścicielowi Manufaktury Broni, Demidowowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich
pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż jemu samemu. Jeżeli będą gorsze – niech Demidow nie
obraża się – każę obciąć mu głowę.
Piotr I
Car Wszechrusi

2011/83/UE w sprawie praw
konsumentów,
1999/44/WE w sprawie
niektórych aspektów sprzedaży
towarów konsumpcyjnych i
związanych z tym gwarancji,
2002/65/WE dotyczącej
sprzedaży konsumentom usług
finansowych na odległość
Dyrektywa Rady 2001/95/WE
o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu

Ustawa z dnia 30.05.2014r.
o prawach konsumenta
Dz.U. 2014 poz.827

Ustawa z dn. 12.12.2003r.
o ogólnym bezpieczeństwie produktu.
T.J. Dz.U. 2015 poz.322

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
z dnia 13.04.2016r.

(Dz.U. 2016 poz. 542)

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA



























Maszyny
- 2006/42/WE
Środki ochrony indywidualnej
- 89/686/EWG
Zabawki
- 2009/48/WE
Wyroby medyczne
- 93/42/EWG
Aktywne implanty medyczne
- 90/385/EWG
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
- 98/79/WE
Proste zbiorniki ciśnieniowe
- 2009/105/WE
- 2014/29/UE
Urządzenia ciśnieniowe
- 97/23/WE
Wyroby budowlane
- 305/2011 CPR
Rekreacyjne jednostki pływające
- 94/25/WE
Urządzenia spalające paliwa gazowe
-2009/142/WE
Dźwigi
- 95/16/WE
- 2014/33/UE
Wagi nieautomatyczne
- 90/384/EWG
- 2014/31/UE
Urządzenia linowe do przewozu osób
- 2000/9/WE
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
- 93/15/EWG
- 2014/28/UE
Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe
- 99/5/WE
Niskonapięciowy sprzęt elektryczny
- 2006/95/WE
- 2014/35/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna
- 2004/108/WE
- 2014/30/UE
Wyposażenie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - 94/9/WE - 2014/34/UE
Efektywność energetyczna chłodziarek zamrażarek
- 96/57/WE
Efektywność energetyczna wodnych kotłów grzewczych
- 92/42/EWG
Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego- 2000/55/WE
Emisja hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń - 2000/14/WE
Przyrządy pomiarowe
- 2004/22/WE
- 2014/32/UE



Dyrektywa określa zasadnicze wymagania dot. bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.



Szczegółowe wymagania techniczne publikowane są w normach
zharmonizowanych opracowywanych i zatwierdzanych przez
europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisję Europejską.



Wyrób zgodny z normami zharmonizowanymi na zasadzie
domniemania zgodności spełnia zasadnicze wymagania
Dyrektywy



Normy nie są obowiązkowe o ile wykonawca jest w stanie inaczej
wykazać zgodność z zasadniczymi wymaganiami.

Dyrektywy  Nowe Podejście


Każdy wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze ma prawo do wolnego
przepływu na terenie całej Wspólnoty



Dyrektywa dotyczy wyrobów przekazanych po raz pierwszy na rynek UE.



Dyrektywa wymaga całkowitej harmonizacji prawa – eliminacji
wszystkich sprzecznych aktów prawnych.



Dotyczy zarówno fazy projektowania, produkcji i eksploatacji.



Producent musi zidentyfikować i spełnić wymagania wszystkich
dyrektyw dot. jego produktu.




Zapewnienie identyfikowalności produktu w całym łańcuchu dostaw

Podmioty gospodarcze są odpowiedzialne za zgodność swoich
produktów z całym mającym zastosowanie prawodawstwem
stosownie do roli, jaką odgrywają w łańcuchu dostaw

DYREKTYWY ZWIĄZANE
EMC

CPD - CPR

LVD
MD

PED

2009/125/WE



Chaos Everywhere



Chinesische Export




conformite europeenne !

NIE JEST ZNAKIEM CERTYFIKACJI
NIE ZASTĘPUJE ZNAKU „B” ANI INNYCH ZNAKÓW CERTYFIKACYJNYCH

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 542)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.Urz. UE L88
z 4.04.2011 r. str. 5, z późn. zm.)

• Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 1570)

• Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dn. 12.12.2003r. (Dz.U.03.229.2275 )
o ogólnym bezpieczeństwie produktu
Tekst Jednolity  Dz.U. 2015 poz.322

Dyrektywa 2001/95/WE

Art. 10.
1. Producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek
wyłącznie produkty bezpieczne.

2. Producent, wprowadzający produkt na rynek polski, w
zakresie prowadzonej działalności, jest zobowiązany dostarczać
konsumentom informacje w języku polskim:
1) umożliwiające im ocenę zagrożeń związanych z produktem w
czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego
używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku
odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne;
2) dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

4) obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki
odnoszących się do bezpieczeństwa produktów;
5) aktualnego stanu wiedzy i techniki;
6) uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa
produktu.

Art. 7. Spełnianie przez produkt wymagań, o których mowa w art. 6,
nie wyłącza możliwości stosowania środków określonych ustawą,
jeżeli
organ
nadzoru
stwierdzi,
że
pomimo
zgodności
z tymi wymaganiami produkt nie jest bezpieczny.

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 542)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.Urz. UE L88
z 4.04.2011 r. str. 5, z późn. zm.)

• Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 1570)

• Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966)

1) zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów;
2) obowiązki podmiotów gospodarczych;
3) akredytacja, autoryzacja, notyfikacja;

5) zadania PCA jako krajowej jednostki akredytującej;
6) zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku.

OCENA ZGODNOŚCI – należy przez to rozumieć ocenę
zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (WE)
nr 765/2008;
Art. 2 pkt 12) „ocena zgodności” oznacza proces wykazujący,
czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do
produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki
Art. 2 pkt 13) „jednostka oceniająca zgodność” to jednostka,
która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym
wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję;

Zgodność
materiałów
wejściowych

Nadzór
procesu
produkcyjnego

Normy
zharmonizowane

Nadzór nad przyrządami kontrolno - pomiarowymi
Częstotliwość
wzorcowania

Ciągłość
z wzorcami krajowymi

Status wzorcowania

Postępowanie z materiałami / wyrobami niezgodnymi
Identyfikacja
i Identyfikowalność

Autoryzacja

ZAPISY !!!
Przechowywanie

PN-EN 60598-2-X:XXXX
PN-EN 60598-1:2007

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny -Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

PN-EN 60238:2007 Oprawki lampowe z gwintem Edisona

PN-EN 60669-1:2006 do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych Część 1: Wymagania ogólne

BADANIA

OCENA SYSTEMU JAKOŚCI

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Licencja na stosowanie znaków:
Licencja na stosowanie znaków:

Certyfikacja:
• Wyrobów:
• Zakładowej kontroli produkcji
W obszarze:
• regulowanym (oznakowanie CE, znak
budowlany)
• dobrowolnym (znak bezpieczeństwa,
certyfikacja na zgodność z normą,
licencja na znak „Produkt
sprawdzony”)

Z a k ła d y B a d a ń i A te s ta cj i “ Z E T O M ”
im . P ro f. F. S tau b a w K a t o wic a ch sp. z o.o .
Institutions for Research and C ertification “Z ETOM” Ltd.






Dyrektywa Maszynowa
„ZETOM”
Dyrektywa Budowlana
Katowice
Dyrektywa Niskiego Napięcia
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Kontakt: Edward Makieła
tel.: 32 256 92 57 wew. 122, fax.: 32 2569 305
tel. Kom. +48 602 240 318
www.zetom.eu. email: edward@zetom.eu

