
REGULAMIN KOMITETU  
ds. WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO  

 
 

1. Cele i zadania Komitetu ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego  

1.1 Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego , zwany dalej 

Komitetem, jest powoływany przez Radę Jednostek Certyfikujących, zwaną dalej Radą, 

dla realizacji zagadnień technicznych związanych z prowadzeniem certyfikacji na 

wspólny znak towarowy gwarancyjny , zwany dalej Znakiem. 

1.2  Podstawowym celem działania Komitetu jest przygotowywanie dla Rady i Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Badań Technicznych i Atestacji, zwanego dalej 

Stowarzyszeniem, merytorycznych materiałów dla utrzymania rangi Znaku oraz 

ujednolicenia zasad i procesu prowadzenia certyfikacji przez wszystkie jednostki. 

1.3  Komitet działa w oparciu o: 

a)  „Porozumienie o rejestracji i stosowaniu wspólnego znaku towarowego 

gwarancyjnego ”, 

b) Regulamin Znaku, 

c) decyzje Rady, 

d) niniejszy Regulamin. 

e) normy oraz przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów. 

1.4 Do zadań Komitetu należy: 

a) opracowywanie i nadzorowanie programu certyfikacji wyrobów na Znak, 

b) opracowanie i nadzorowanie ramowej dokumentacji procesu certyfikacji na Znak, 

spełniającej wymagania dokumentów odniesienia akredytacji. 

c) rozpatrywanie i proponowanie zmian oraz nowelizacji podstawowych dokumentów 

procesu certyfikacji na Znak, 

d) definiowanie wspólnej polityki w zakresie zagadnień technicznych i proceduralnych 

certyfikacji wyrobów na Znak, 

e) pełnienie funkcji doradczej dla Rady Jednostek Certyfikujących i Stowarzyszenia 

w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z certyfikacją na Znak, 

f) rozpatrywanie innych spraw związanych z certyfikacją wyrobów na Znak, w tym 

zgłoszonych przez zainteresowane strony. 

2. Skład Komitetu 
2.1 Komitet składa się z 5 do 9 osób, w tym Przewodniczącego Komitetu, Zastępcy 

Przewodniczącego Komitetu i Sekretarza Komitetu, reprezentujących w miarę możliwości 

różne branże. 

 



2.2 Przewodniczący Komitetu jest wybierany przez Radę. Zastępcę Przewodniczącego i 

Sekretarza wybierają członkowie Komitetu ze swojego składu. 

3. Organizacja i procedury działania 
3.1 Komitet powoływany jest na okres 4 lat. 

3.2 Komitet działa bezstronnie z uwzględnieniem interesów wszystkich Jednostek 

Certyfikujących wchodzących w skład Rady. 

3.3 Członkowie Komitetu pracują społecznie, a koszty ich działalności ponoszą ich 

Jednostki macierzyste. 

3.4 Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca. Komitet 

podejmuje decyzję w obecności, co najmniej 2/3 składu Komitetu. Decyzje zapadają 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Dopuszcza się głosowanie 

korespondencyjne. 

3.5 Komitet może powoływać ekspertów do wykonania określonych zadań oraz w miarę 

potrzeby grupy robocze. W szczególnych przypadkach opracowania Komitetu mogą 

być realizowane odpłatnie, po uprzednim zaakceptowaniu przez Radę. 

3.6 Nieobecność członka Komitetu na trzech posiedzeniach bez usprawiedliwienia 

upoważnia Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę do złożenia wniosku do 

Rady o jego odwołanie. Skład Komitetu uzupełniony jest przez nowego Członka 

powołanego przez Radę. 

3.7 Przewodniczący Komitetu składa Radzie roczne sprawozdanie z działań Komitetu. 

 

 

4. Postanowienia końcowe 
4.1 Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Jednostek Certyfikujących w dniu 

22 czerwca 2005 r., po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4.2 Zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane są przez Radę po uprzednim 

uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem. 

4.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę. 

 
 

 

 
 
 
 

 


