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93%
osób dorosłych w UK uważa,
że produkty z oznakowaniem
KitemarkTM są bezpieczniejsze

88%
konsumentów ma zaufanie do znaku
BSI KitemarkTM
i uważa, że jest on symbolem
renomowanej firmy

75%
osób dorosłych w UK uważa,
że oznakowanie KitemarkTM
ułatwia wybór produktów

BSI Kitemark™ – Symbol jakości, wsparcia i zaufania

Oznakowanie BSI Kitemark™
BSI Kitemark to znak towarowy potwierdzenia zgodności posiadany przez
BSI, który pierwotnie był używany wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie,
a obecnie jest uznawany na całym świecie jako symbol jakości i renomy.
Kitemark jest unikalną marką, której ufają konsumenci; jest jedną z marek,
która ma znaczenie i pomaga wyróżnić Państwa wyroby i usługi na rynku.
Mocne strony Kitemark wynikają z faktu, że produkty i usługi z oznakowaniem Kitemark są poddawane ciągłej ocenie, aby zapewnić utrzymanie
ich jakości i bezpieczeństwa na stałym wysokim poziomie. W połączeniu
ze znaną na całym świecie, niezależną organizacją BSI – akredytowaną
przez UKAS – oznakowanie Kitemark BSI nie ma sobie równych i żaden
inny znak certyfikacji nie ma tak dużego znaczenia dla konsumentów na
terenie Wielkiej Brytanii oraz, coraz częściej, na terenach innych krajów.
Ponieważ Kitemark jest systemem dobrowolnej certyfikacji, jest on symbolem tych firm, które zobowiązują się do dostarczania bezpiecznych
i niezawodnych wyrobów lub usług.
Wszyscy posiadacze licencji BSI Kitemark przed jej uzyskaniem podlegają
regularnym auditom, a ich wyroby dokładnym badaniom w akredytowanych laboratoriach BSI. Z tego powodu od samego początku będą mieli
Państwo pewność, że oferowane wyroby lub usługi są zgodne z najwyż
szymi standardami i posiadają najwyższą jakość.

Proces związany z oznakowaniem BSI Kitemark™

1

BSI opracowuje Katalog Produktów
W oparciu o normy BS/EN lub Powszechnie
Dostępne Specyfikacje (PAS) itp.

6

Badanie produktu
Badanie prowadzone przez BSI lub dowody
dotyczące przedstawionych badań

2

Wniosek klienta
Producent/projektant/dostawca usług składa
wniosek obejmujący podstawowe informacje
(na temat wyrobów/ usług/ procesów)

7

Ocena
BSI uwzględnia wszystkie dowody i prowadzi
audit dotyczący zgodności z katalogiem produktów / normą oraz wydaje zalecenia

3

Przegląd wniosku
• BSI weryfikuje otrzymany wniosek
• Może pojawić się wymaganie dostarczenia
dodatkowych informacji
• Przygotowanie wyceny

8

Kontrola dotycząca ryzyka i zgodności
Zespół BSI ds. ryzyka i zgodności dokonuje
niezależnego przeglądu zaleceń i dowodów
oraz podejmuje decyzję

4

Klient akceptuje wycenę
Producent/dostawca usług przyjmuje ofertę
cenową

9

Certyfikat Kitemark
Jeżeli decyzja jest pozytywna, zostaje wydany
certyfikat

5

Etap II Audit
Zakładowa kontrola produkcji lub audit Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzana
przez BSI

10

Coroczny audit nadzorczy
W tym kontrola jakości produkcji / Systemu
Zarządzania Jakością i badania/inspekcje
auditowe

Dom z oznakowaniem BSI Kitemark™
Znak BSI Kitemark jest jednym z najbardziej uznanych symboli jakości i bezpieczeństwa.
Jest to marka, która oferuje konsumentom, klientom organizacji, osobom przygotowującym
specyfikację i przedsiębiorstwom rzeczywistą wartość.
Dla klientów
Jeżeli produkt lub usługa zdobędzie certyfikat BSI Kitemark, jest
to jasny sygnał dla klientów świadczący o konsekwentnym osiąganiu zgodności z najwyższymi normami jakości i bezpieczeństwa. Dzięki temu zapewnieniu konsumenci ufają produktom
lub usługom opatrzonym znakiem BSI Kitemark.

Dla osób przygotowujących specyfikacje
Produkty i usługi z oznakowaniem BSI Kitemark podlegają regularnym kontrolom w celu zapewnienia ciągłej realizacji założeń norm
dotyczących tego znaku. Z tego powodu wiele organów i organizacji lokalnych nalega, aby produkty i usługi ich dostawców
posiadały to oznakowanie. Posiadając ten znak, wspomniane

organy i organizacje mogą udowodnić wszystkim, że korzystają z najlepszych praktyk w zakresie składania zamówień,
poprzez ograniczenie ryzyka i zwiększenie odpowiedzialności
przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw
Nasi klienci posiadający oznaczenie BSI Kitemark osiągają
korzyść biznesową, ponieważ znak ten pomaga ograniczyć
ryzyko i zaoszczędzić koszty, wyróżniając produkty i usługi spośród konkurencji. Dzięki poprawie wizerunku marki, możliwy
także staje się dostęp do rynków międzynarodowych, na których oznakowanie Kitemark cieszy się dużą renomą i uznaniem.

Lista kontrolna
1. Okna ze stopu aluminium
2. Podwójne szyby zespolone
3. Zamki zabezpieczające
4. Okna z PVC-U
5. Bezpieczne szyby
6. Stalowe ramy okienne
7. Drewniane ramy okienne
8. Dachówki i instalacje
9. Asfalt odlewany
10. Koryta i odpływy z PVC-U
11. Izolacja termiczna przestrzeni
w dachu dwuspadowym
12. Imitacja kamienia i zrekonstruowany
kamień
13. Oznakowanie dróg i odblaskowe
oznaczenie („kocie oko”)
14. Cegła gliniana
15. Beton
16. Płyta gipsowo-kartonowa
17. Asfalt walcowany na gorąco
18. Bloczki betonowe
19. Betonowa i gliniana kostka
brukowa
20. Przewody elektryczne
21. Czujniki dymu i czujniki
tlenku węgla

22. Koce gaśnicze
23. Systemy ochrony przeciwpożarowej
24. Usługi warsztatowe i naprawa
uszkodzonych pojazdów
25. Kanały odpływowe
26. Produkty ochrony
przeciwpowodziowej
27. Instalacje elektryczne
28. Instalacje okienne i drzwiowe
29. Pudła do przeprowadzki
30. Pokrywa włazu i wpusty kanalizacyjne
31. Rury polietylenowe
32. Rury i kształtki kamionkowe
33. Kotły dwufunkcyjne
34. Miedziane cylindry, zbiorniki magazynujące ciepłą wodę i otuliny
35. Rury miedziane
36. Zawory odpływowe
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37. Elastyczne przewody do urządzeń
gazowych
38. Zawory pływakowe
39. Urządzenia gazowe
40. Pompy ciepła
41. Metalowe przewody kominowe
42. Prefabrykowane rury i kształtki
betonowe
43. Rury i kształtki PVC
44. Grzejniki i zawory
45. Termoplastyczne rury i kształtki
kanalizacyjne
46. Zawory zatrzymujące przepływ wody
47. Spłuczka WC
48. Wtyczki, gniazdka i bezpieczniki 13A
49. Rozety sufitowe
50. Oprawa oświetleniowa
51. Szyba bezpieczna pojazdu
52. Prezerwatywy
53. Panele słoneczne

Dlaczego BSI?
BSI działa na mocy Przywileju Królewskiego. Jest instytucją związaną z systemami zarządzania,
wspierającą organizacje na całym świecie w doskonaleniu swojej działalności poprzez tworzenie
norm, certyfikację systemów, weryfikację dostawców i działania szkoleniowe. BSI pomaga orga
nizacjom zarządzać ryzykiem, ograniczyć koszty i zapewnić zrównoważony rozwój.
Zaufało nam 82 000 klientów w 182 krajach – od największych światowych marek po małe, ambitne firmy lokalne. W Polsce BSI działa od 1999 roku, obsługuje ponad 800 klientów
w zakresie certyfikacji oraz szkoli ponad 2400 osób rocznie.
Jako najbardziej doświadczona jednostka certyfikacyjna na świecie oraz członek-założyciel
ISO, BSI jest liderem w tworzeniu wielu norm uznawanych na arenie światowej, w tym normy
ISO 9001 – Zarządzanie Jakością, ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskowe, BS OHSAS 18001 –
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO 22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania,
ISO 27001 – Bezpieczeństwo Informacji, ISO 50001 – Zarządzanie Energią, ISO 14046 –
Zużycie Wody i BS 10500 – System Antykorupcyjny.
Spraw, by ciągłe doskonalenie wpisało się w kulturę Twojej organizacji

Kontakt z BSI
Nasz Dział Obsługi Klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.
Służymy pomocą w zakresie wszelkich kwestii dotyczących certyfikacji i chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania w tym zakresie.

Zadzwoń: +48 22 330 61 80 | +48 795 515 022
lub wyślij e-mail na adres
Oferta | certyfikacja.wyrobow@bsigroup.com

Dowiedz się więcej na naszej stronie
www.bsigroup.com/Oznakowanie-Kitemark

bsigroup.pl

