KOMUNIKAT NR 1/2012
W związku z wejściem w życie od 01 stycznia 2012 r. nowej ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), pragniemy Państwu
przedstawić stanowisko Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa
w Katowicach odnośnie ważności wydanych przed tą datą certyfikatów, stwierdzających
m.in. zgodność wyrobów z poprzednią już nie obowiązującą ustawą PGiG z dnia 04 lutego
1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) wraz z późniejszymi zmianami.
Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków certyfikowanych przez GIG-JC
wyrobów ustawa PGiG z 2011 roku nie wprowadziła nowych wymagań należy przyjąć, że
dotychczas wydane certyfikaty zachowują w pełni swoją ważność.
Wyjątkiem od powyższego są wyroby, dla których ustawa PGiG obowiązująca od
01 stycznia 2012 roku określiła nowe lub bardziej rygorystyczne wymagania. W przypadku
takich wyrobów Jednostka Certyfikująca GIG stosuje (lub zastosuje) procedurę
zmierzającą do dostosowania wyrobu do nowych wymagań (kryteriów). Polega ona na
poinformowaniu posiadacza certyfikatu o konieczności dostosowania wyrobu do nowych
przepisów lub kryteriów i pisemnego określenia niezbędnych do realizacji tego celu
działań. Dostosowanie, przez posiadacza certyfikatu, wyrobu do nowych wymagań
w określonym przez GIG-JC czasie, będzie warunkiem dalszej ważności certyfikatu.
Wykaz posiadaczy certyfikatów, co do których zastosowano powyższą procedurę
wraz z terminem jej realizacji (zakończenia), jest publikowany na stronie internetowej
Jednostki Certyfikującej GIG (www.gigcert.com). Strona ta zawiera również wykaz
zawieszonych lub cofniętych certyfikatów. Może on dotyczyć również certyfikatów, których
posiadacze nie wdrożyli i nie zakończyli ze skutkiem pozytywnym procedury
dostosowującej wyrób do nowych wymagań.
Podsumowując, można stwierdzić, że jeżeli certyfikat na dany wyrób nie jest ujęty
w żadnym z powyższych dwóch wykazów (rejestrów) to można przyjąć, że pomimo
zacytowanej w certyfikacie ustawy PGiG z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947) wraz z późniejszymi zmianami, certyfikat ten nadal pozostaje ważny.
Z uwagi na fakt, że dokumentacje techniczne niektórych posiadaczy certyfikatów
mogą zawierać (cytować) ustawę z 1994 roku, to za kwestię jej modyfikacji (aktualizacji)
odpowiedzialny jest posiadacz certyfikatu (właściciel dokumentacji). W przypadku jego
decyzji o konieczności zmiany tej dokumentacji, Jednostka Certyfikująca GIG wyda na
jego koszt aneks do certyfikatu, który zaktualizuje dokumentację techniczną
przyporządkowaną do danego certyfikatu.

