
ZNAK ZGODNOŚCI 
Z POLSKĄ NORMĄ

KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW



Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający 

wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają za zapewnienie 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez: 

- ustalenie, które z aktów prawnych, w tym polskich i europejskich, dotyczą 

wprowadzanego wyrobu i sprawdzenie ich zastosowania;

- umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, jeśli podmiot jest do tego 

uprawniony a dany wyrób podlega takiemu obowiązkowi.

Każdy wyrób musi być zgodny z odnoszącymi się do niego tzw. zasadniczymi 

wymaganiami, które przeważnie są dość ogólne. Podają tylko pewien 

poziom bezpieczeństwa wyrobu, który należy osiągnąć, nie wskazując 

konkretnych rozwiązań. 

Czy wiesz, że producent 
może umieścić oznakowa-
nie CE na własnym wyrobie 
i nie musi to być przez ni-
kogo weryfikowane? 

Czy wiesz,  w jaki sposób 
zapewnić konsumenta 

o jakości wyrobu, skoro 
stosowanie norm jest 

dobrowolne?

Czy wiesz,  
w jaki sposób  

konsument może  
„wymóc” na producencie 

stosowanie norm?

Odpowiedzią na te pytania jest dobrowolna certyfikacja 

na Znak Zgodności  

z Polską Normą – Znak PN



ZNAK    

1. Kupuj wyroby od pewnych dostawców, którym zależy 

na jakości sprzedawanych wyrobów. Nieuczciwi sprzedaw-

cy często ignorują zasady zdrowia i bezpieczeństwa, oferują 

wyroby o złej jakości lub wręcz niebezpieczne. Taki dostaw-

ca z reguły nigdzie w dokumentacji nie przywoła żadnej nor-

my. Tym samym nie masz możliwości odniesienia reklamacji 

do konkretnych zapisów. Zapomnij też o tym, że jakiekol-

wiek parametry zdefiniowane i określone w normie opisują-

cej zakupiony wyrób będą spełniały wartości w tej normie 

podane. One będą miały taką wartość, jaką dostawca uzna 

za stosowne. Przecież nie deklarował zgodności z normą,  

bo nie musiał. Nikt od niego tego nie wymagał. 

KONSUMENCIE PAMIĘTAJ

2. Czytaj ostrzeżenia i instrukcje. Bądź świadomy 

ograniczeń wiekowych i zaleceń zdrowotnych, szcze-

gólnie w przypadku produktów dziecięcych – traktuj 

je poważnie, szczególnie jeśli poparte są odwoła-

niem do norm. Stosowanie norm przez producenta 

zapewnia bowiem bezpieczeństwo wyrobu. 

3. Zgłaszaj problemy związane z bezpieczeństwem 

wyrobów do producenta lub dystrybutora, u którego 

dokonałeś zakupu. Oprócz tego skontaktuj się z odpowiednią 

instytucją publiczną, co umożliwi podjęcie odpowiednich 

kroków. Uczciwy producent przyjmie reklamację i wyciągnie 

z niej wnioski, nieuczciwym zajmą się organy nadzoru rynku. 

Jest to Twoje niezbywalne prawo.

4. Nie wiesz, jakie normy dotyczą wyrobu 

lub usługi, które chcesz nabyć? Nie musisz. 

Sprawdź, czy na wyrobie jest Znak PN.



ZNAK PN to:
• informacja, że podmiot wprowadzający wyrób do 

obrotu nie obawia się o wynik weryfikacji zgodno-

ści z wymaganiami normy;

• sygnał skierowany do wszystkich stron zaintereso-

wanych: organów kontroli, ubezpieczycieli, konsu-

mentów, kontrahentów, że podmiot dostarczający 

wyrób ma system zapewniający ciągłość zgodności 

wyrobu z określonymi w danej normie wymaga-

niami i odpowiednio tym systemem zarządza; 

• rozpoznawalny krajowy Znak Zgodności z normą, 

firmowany przez Polski Komitet Normalizacyjny. 

Kryterium odniesienia w procesie certyfikacji na 

Znak PN stanowią Polskie Normy własne oraz Polskie 

Normy stanowiące implementację norm szczebla  

europejskiego i międzynarodowego.

Znak PN jest dobrowolnym Znakiem Zgodności z Polską Normą 

i jest przyznawany przez niezależną, obiektywną stronę trzecią –  

Polski Komitet Normalizacyjny, po potwierdzeniu, że wyrób spełnia 

WSZYSTKIE wymagania przewidziane w normie. Wraz ze Znakiem PN 

otrzymuje się certyfikat PN, który potwierdza zgodność wyrobów lub 

usługi z wymaganiami Polskiej Normy.

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY prowadzi sys-
tem dobrowolnej certyfikacji na Znak Zgodności 
z Polską Normą, mając na uwadze:
• pomoc konsumentom w zagwarantowaniu im praw do jako-

ści i bezpieczeństwa nabywanych wyrobów i usług; 

• pomoc producentom w zdobyciu zaufania klientów i umoc-

nieniu marketingowej przewagi konkurencyjnej na rynku;

• promowanie wyrobów o jakości wyznaczonej poziomem 

wymagań Polskich Norm;

• promowanie aktualnego i sprawdzonego poziomu techni-

ki i uznanych reguł technicznych, opisanych w normach;

• zalecanie stosowania normy w całości – Znak PN jest 

umieszczany na wyrobie, który spełnia wszystkie wymaga-

nia danej Polskiej Normy;

• informowanie konsumenta o jakości wyrobu wykonanego 

w najwyższej klasie i gatunku – Znak PN przyznawany jest 

jedynie, o ile norma przewiduje takie podziały, wyrobom 

wytworzonym w najwyższej klasie i gatunku.



ZNAK    

Kto może umieścić Znak PN na wyrobie?

Może to uczynić każdy podmiot, któremu  

Prezes PKN przyznał certyfikat  PN i prawo do 

posługiwania się Znakiem PN dla konkretnego 

wyrobu. Wyrobem może być na przykład: przed-

miot materialny lub niematerialny, materiał, suro-

wiec, usługa, dla których wymagania określone są 

w Polskiej Normie. 

Czy wiesz, że…

• stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, 

certyfikacja na zgodność z Polską Normą jest do-

browolna, a dobrowolny Znak PN na wyrobie jest 

dla konsumenta potwierdzeniem pewności co do 

jego wyboru i spełnienia przez ten wyrób wyma-

gań Polskiej Normy;

• umieszczenie na wyrobie informacji o wdrożo-

nym systemie zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 

lub oznakowanie wyrobu ISO 9001, ISO 14001 itp. 

nie stanowią o jakości samego wyrobu – normy te 

nie precyzują konkretnych wymagań i nie okre-

ślają parametrów oraz właściwości, jakimi sam 

wyrób powinien się odznaczać;

• umieszczenie na wyrobie samego numeru normy 

(bez Znaku PN) wcale nie musi oznaczać, że jest  

on zgodny z tą normą; 

• Znak PN umieszczony obok oznakowania CE na 

wyrobie oznacza, że wyrób jest bezpieczny oraz 

dodatkowo - spełnia wymagania jakościowe, 

funkcjonalne itp. określone w Polskiej Normie;

• Znak PN stanowi dodatkowy atut dla producenta 

i jest „impulsem zakupowym” dla konsumenta.

PRODUKUJESZ WYROBY ZGODNIE Z POLSKIMI NOR-
MAMI? – POKAŻ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SWO-
ICH WYROBÓW, OZNACZAJĄC JE ZNAKIEM PN. 

Jakie informacje zawiera okazywany klientowi cer-
tyfikat PN?
W certyfikacie PN zawsze jest umieszczony: 

• numer certyfikatu;

• nr licencji jednostki certyfikującej;

• okres ważności certyfikatu;

• data sprawdzenia/badań i dane jednostki badawczej; 

• nazwa/typ/symbol klasyfikacyjny wyrobu;

• dane podmiotu certyfikowanego;

• numer referencyjny normy stanowiącej podstawę certy-

fikacji;

• logo/logotyp jednostki wydającej certyfikat, podpisy osób 

upoważnionych do wydania certyfikatu;

• hologram PKN.

Posiadanie ważnego certyfikatu PN pozwala na 
umieszczanie Znaku PN na wyrobach (zgodnie z za-
kresem certyfikatu) i stosowanie go np. w materia-
łach reklamowych.

Jeżeli producent lub podmiot wprowadzający 

wyroby do obrotu zadeklarował ich zgodność 

z Polskimi Normami w deklaracji zgodności 

wydanej na własną odpowiedzialność, 

należy pamiętać, że deklaracja taka nie 

upoważnia do oznaczenia wyrobu Znakiem PN  

i/lub numerem tej normy.



9 prostych kroków do stosowania Znaku PN

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

Wyrób zgłaszany do certyfikacji jest produkowany 

zgodnie z aktualną Polską Normą i podmiot zgłaszający 

ma pewność, że spełnia wymagania w niej zawarte.

Podmiot zgłaszający składa do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prawnego właścicie-

la Znaku PN, wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie certyfikacji wyrobu na zgod-

ność z PN oraz wydanie certyfikatu PN uprawniającego do posługiwania się Znakiem PN.  

Weryfikacja i rozpatrzenie tego wniosku oraz przygotowanie wyceny jest bezpłatne i nie 

stanowi zobowiązania dla podmiotu wnioskującego do przeprowadzenia certyfikacji.

W przypadku gdy Prezes PKN upoważnił do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą 

jednostkę certyfikującą wyroby, powołaną na mocy odrębnych przepisów, wniosek może być 

złożony bezpośrednio do tej jednostki.

PKN sporządza i przedstawia ofertę cenową na przeprowadzenie certyfikacji.

Po zaakceptowaniu oferty przez podmiot wnioskujący, obie strony podpisują 

umowę o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu.

Podmiot wykonuje, o ile to konieczne, wszystkie badania wyrobu przewidziane w Polskiej Normie 

stanowiącej podstawę certyfikacji. Badania te powinny być przeprowadzone przez laboratorium 

o uznanych przez PKN kompetencjach. Sprawozdanie z tych badań podmiot przedstawia PKN.



ZNAK    

KROK 9

KROK 6

KROK 7

KROK 8

PKN weryfikuje przesłaną przez podmiot dokumentację i przygo-

towuje na jej podstawie plan auditu certyfikującego.

PKN przeprowadza audit certyfikujący.

PKN sporządza Raport z auditu.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez PKN oceny, podmiot wnioskujący wykaże, że:

• wyrób spełnia wymagania danej Polskiej Normy; 

• jest w stanie zapewnić ciągłość wykazanej zgodności z normą odniesienia;

zostaje mu przyznany certyfikat PN i prawo stosowania Znaku PN.

Polski Komitet Normalizacyjny 

Wydział Certyfikacji 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

tel.: +48 22 556 74 50, +48 22 556 77 63, +48 22 556 74 81,  

fax: +48 22 556 74 20 e-mail: znakpn@pkn.pl, wcrsekr@pkn.pl

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, skontaktuj się:



umieszczony na wyrobie lub na jego opakowaniu daje gwarancję, że oznaczony 
nim wyrób jest bezpieczny i odznacza się wysoką jakością, a producent wyrobu, 
dobrowolnie poddający wyrób ocenie zgodności z wymaganiami Polskiej Normy, 
zasługuje na pełne zaufanie KONSUMENTA.

Polski Komitet Normalizacyjny
zawiadamia, że tylko Znak


