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1. Informacje ogólne 
 
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe EkotechLAB umiejscowione jest w strukturze firmy 
EkotechLAB Marek Klein NIP 584 245 93 68 ulica Siemiradzkiego 2A, 80-180 Gdańsk (nazywane dalej 
Jednostką Certyfikującą). Jednostkę powołano z dniem 1. kwietnia 2012 roku, równocześnie z 
wpisaniem firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 
2020r. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer: AB 1755 w zakresie 
analizy kannabinoidów w produktach konopnych.  

 
2. Zakres certyfikacji 
 
Laboratorium prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów konopnych na zgodność z deklarowanym 
składem kannabinoidów w wyrobie konopnym.  
 
3. Dokumenty normatywne i inne związane z prowadzoną działalnością: 

 
a) PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących 

wyroby, procesy i usługi; 
b) PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz 

wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów, 

c) PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych  
i wzorcujących, 

d) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852), 
e) Dokumentacja systemowa EkotechLAB. 

 
4. Definicje 

 
a) Prowadzący - pracownik wyznaczony przez kierownika zespołu do spraw certyfikacji, do prac 

związanych  
z postępowaniem w sprawie wniosku o certyfikację wyrobu.  

b) Certyfikacja (Ocena zgodności) - oznacza proces rejestracji Wnioskodawcy, 
przeprowadzenie analiz chemicznych produktu, ocenę dokumentacji przez niezależną 
stronę, niezwiązaną z producentem ani dystrybutorem wyrobu, 

c) Certyfikowany wyrób - wyrób z przyznanym znakiem certyfikatu jakości Golden Cannabis, 
który jest identyfikowany przez indywidualny numer certyfikatu, typ wyrobu, nazwę 
handlową oraz nazwę Wnioskodawcy. 

d) Wnioskodawca - oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za wprowadzenie 
wyrobu do obrotu;  
w szczególności za Wnioskodawcę uważa się producenta, importera, konfekcjonera, 
sprzedawcę hurtowego lub detalicznego działającego we własnym imieniu lub wszelkie inne 
osoby zmieniające właściwości wyrobu, ubiegające się o certyfikację.  

e) Certyfikat Golden Cannabis - dokument certyfikacyjny wydawany w następstwie pozytywnej 
decyzji ws. certyfikacji. Jest to specyfikacja wyrobu obejmująca przynajmniej informacje 
dotyczące nazw lub wewnętrznych numerów referencyjnych Wnioskodawcy lub miejsc 
produkcji oraz odpowiedniego numeru certyfikatu. 

f) Umowa o dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobu konopnego na certyfikat jakości 
Golden Cannabis i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów zwana dalej umową o 
certyfikację. 



g) Znak towarowy certyfikatu jakości Golden Cannabis zwany dalej znakiem certyfikatu jakości 
Golden Cannabis - zastrzeżony na rzecz EkotechLAB Marek Klein znak, który może być 
stosowany przez Wnioskodawcę dobrowolnie. Korzystanie ze znaku w celach 
informacyjnych i reklamowych zobowiązuje Wnioskodawcę do postępowania zgodnie z 
wytycznymi określonymi w: Instrukcji stosowania znaku certyfikatu jakości Golden Cannabis.  
 

5. Typy certyfikacji stosowane w Programie certyfikacji produktów konopnych na znak jakości 
Golden Cannabis.  

 
Rodzaj wydawanego certyfikatu: znak certyfikatu jakości Golden Cannabis 
 
Typ programu certyfikacji: wg PN-EN ISO/IEC 17067:2 
 
Elementy typu programu certyfikacji: 

1) Przegląd wniosku. 
2) Określenie właściwości przez ocenę wyników badań. 
3) Przegląd wyników w celu ustalenia czy postawione wymagania zostały spełnione. 
4) Decyzje dotyczące certyfikacji - udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, 

zawieszenie, cofnięcie certyfikacji. 
5) Udzielenie prawa używania znaku Golden Cannabis: 

a) wydanie certyfikatu jakości Golden Cannabis, 
b) udzielenie prawa do stosowania certyfikatu i znaku certyfikatu jakości Golden 

Cannabis, 
6) Nadzór: badanie lub inspekcja próbek z wolnego rynku. 

 
6. Etapy programu Golden Cannabis 

 
1) Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku 
2) Dokonanie opłaty wstępnej bezzwrotnej przez Wnioskodawcę 
3) Przegląd złożonego wniosku 
4) Wpisanie wniosku do rejestru i przedstawienie kosztorysu 
5) Podpisanie umowy o certyfikację wraz z kosztorysem 
6) Dokonanie pozostałej części opłaty  
7) Ocena 

7.1) Przeprowadzenie analiz chemicznych 
7.2) Ocena dokumentacji 

8) Przegląd informacji i wyników oceny 
9) Decyzja w sprawie certyfikacji 
10) Nadzór nad udzieloną certyfikacją 

 
7. Informacje o trybie postępowania w programie Golden Cannabis 
 

7.1. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku 
 
Wnioskodawca wyrażający chęć uczestnictwa w procesie certyfikacji zobowiązany jest do złożenia 
wniosku  
w Laboratorium o wykonanie certyfikacji. 
Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej (www.goldencannabis.pl). 
Wnioskodawca może również zwrócić się do Laboratorium z prośbą o przesłanie formularza wniosku 



oraz o wyjaśnienie wymagań, dotyczących procesu certyfikacji wyrobów. Wyłącznie poprawnie 
wypełniony formularz wniosku może zostać rozpatrzony pozytywnie i skutkować rozpoczęciem 
procesu certyfikacji.  

 
7.2. Dokonanie opłaty wstępnej bezzwrotnej przez Wnioskodawcę  

 
Po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę i Laboratorium, laboratorium wystawia fakturę z tytułu 
opłaty wstępnej bezzwrotnej. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od 
procesu certyfikacji przez Wnioskodawcę. W przypadku kontynuacji procesu certyfikacji, przedpłata 
zaliczana jest na poczet pozostałej kwoty zapisanej w kosztorysie. 

 
7.3. Dokumenty wymagane w procesie certyfikacji wyrobów konopnych 

 
W procesie certyfikacji wyrobów wymagane są następujące dokumenty: 

a) Poprawnie wypełniony formularz wniosku nr F-01/PO-16, 
b) deklaracja Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Programem certyfikacji wyrobów konopnych 

na znak jakości Golden Cannabis. 
 

7.4. Przegląd złożonego wniosku 
 
Wymagane dokumenty poddawane są przeglądowi i sprawdzeniu przez Prowadzącego.  
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje on wpisany do rejestru. W przypadku 
negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje wyjaśnienie na piśmie ze 
wskazaniem terminu uzupełnienia lub innych powodów, wykluczających rejestrację wniosku. 
Rejestracja wniosku zostaje wstrzymana do czasu usunięcia powodów negatywnego wyniku 
przeglądu wniosku.  

 
7.5. Rejestracja wniosku i przygotowanie kosztorysu 

 
Po zarejestrowaniu wniosku, na jego podstawie Prowadzący przygotowuje i przedstawia 
Wnioskodawcy kosztorys lub aneks do kosztorysu - wycenę procesu certyfikacji i nadzoru. Kosztorys 
oraz aneksy do niego stanowią załącznik do umowy o certyfikację.  

 
7.6. Podpisanie umowy o certyfikację 

 
Podpisanie umowy o certyfikację przez Laboratorium i Wnioskodawcę jest konieczne do rozpoczęcia 
procesu certyfikacji. Umowa reguluje prawa i obowiązki każdej ze stron, a w szczególności ustala: 
 

a) zobowiązania finansowe związane z procesem certyfikacji i nadzorem, 
b) zasady powoływania się na przyznany certyfikat i posługiwania się znakiem certyfikatu 

jakości Golden Cannabis, 
c) zasady i tryb zakończenia, zawieszania, wycofania i ograniczania zakresu certyfikacji, 
d) inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez Laboratorium, w tym zasady 

wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron. 
e) Harmonogram procesu certyfikacji. 

  
 

7.7. Dokonanie pozostałej części opłaty przez Wnioskodawcę  
 



Po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę i laboratorium, laboratorium wystawia fakturę z tytułu 
opłaty zgodnej z kosztorysem.  

 
7.8. Ocena 

 
7.8.1. Przeprowadzenie analiz chemicznych 

 
W celu przeprowadzeniu oceny, Laboratorium przeprowadza analizy z udziałem wykwalifikowanego 
personelu i z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz akredytowanej metody badawczej, 
pozwalającej na ustalenie zawartości kannabinoidów w zleconym do badań materiale. Badania 
prowadzone są w systemie jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2018-02. 

 
7.8.2. Ocena dokumentacji. 

 
Laboratorium przeprowadza ocenę zgodności wartości otrzymanych w wyniku przeprowadzonych 
analiz z deklarowaną zawartością poszczególnych składników produktu. 

 
7.9. Decyzja w sprawie certyfikacji 

 
Na podstawie wyników badań i przeglądu dokumentacji, podejmowana jest decyzja o przyznaniu 
lub nieprzyznaniu certyfikacji. Decyzja w sprawie nieprzyznania certyfikacji jest przekazywana 
Wnioskodawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

 
7.10. Nadzór nad udzieloną certyfikacją 

 
Nadzór nad udzieloną certyfikacją prowadzony jest po okresie 1 roku od momentu przyznania 
certyfikacji. Po tym czasie na wniosek Posiadacza certyfikatu o chęci utrzymania certyfikacji wyrobu 
następuje kontrola certyfikowanego produktu. Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia 
kosztów zakupu produktu, który ma zostać poddany analizie kontrolnej oraz jego analizy.  
 
8. Okres ważności certyfikacji 

 
Certyfikat Golden Cannabis wydawany jest w języku polskim i angielskim na okres 1 roku. Po upływie 
tego okresu, ważność certyfikacji może zostać przedłużona zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 
14. niniejszego programu. 

 
8.1. Zawartość certyfikatu 

 
Certyfikat zawiera m.in. następujące informacje: 

a) numer certyfikatu 
b) nazwę adres Wnioskodawcy/Posiadacza certyfikatu; 
c) nazwę handlową wyrobu;  
d) termin wydania  
e) oznaczenie programu certyfikacji, mającego zastosowanie do certyfikacji wyrobów; 
f) nazwę, adres Laboratorium oraz podpis osoby upoważnionej do wydania certyfikatu.  

 
9. Wyroby niezgodne 

 
W przypadku stwierdzenia wprowadzenia do obrotu wyrobów oznakowanych znakiem certyfikatu 



jakości Golden Cannabis, które: 
- są niezgodne z zadeklarowaną specyfikacją  
- nie zostały poddane procesowi certyfikacji wg programu; 

Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego wycofania z rynku wyrobów niespełniających 
kryteriów, bądź nie poddanych certyfikacji oraz do przedstawienia dowodów potwierdzających 
przeprowadzone działania. 

 
10. Wykaz certyfikowanych wyrobów 

 
10.1. Jednostka certyfikująca prowadzi wykaz certyfikowanych wyrobów, posiadających 

certyfikat Golden Cannabis w postaci rejestru on-line dostępnego na stronie 
www.goldencannabis.pl. W rejestrze dostępne są dane na temat: 

a) numeru certyfikatu, 
b) nazwy i adresu Wnioskodawcy, 
c) nazwy certyfikowanego wyrobu, 
d) daty wydania certyfikatu. 

 
10.2. Jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo do udostępnienia wyżej 

wymienionych danych na stronie internetowej www.goldencannabis.pl 
 
11. Zmiany zakresu udzielonej certyfikacji 
 
W okresie ważności certyfikatu mogą nastąpić zmiany zakresu udzielonej certyfikacji obejmujące: 

a) rozszerzenie lub ograniczenie certyfikacji,  
b) zmiana adresu wnioskodawcy lub jednostki certyfikującej. 

 
12. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub wycofanie certyfikacji 
 

12.1. Proces certyfikacji może zostać przerwany na każdym etapie jego prowadzenia na 
podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy. 

12.2. W przypadku zakończenia, ograniczenia zakresu, zawieszenia lub wycofania 
certyfikacji Posiadacz certyfikatu ma obowiązek: 

a) z chwilą otrzymania decyzji o zakończeniu, wycofaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu 
zaprzestać powoływania się na certyfikat, 

b) zaprzestania stosowania znaku certyfikatu jakości Golden Cannabis na wszelkich nośnikach 
w tym: stronach internetowych Wnioskodawcy, opakowaniach produktu oraz uaktualnienia 
wszystkich materiałów reklamowych. 
 

13. Ocena sposobu powoływania się na przyznany certyfikat 
 

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania znaku zgodnie z dokumentem: Instrukcja 
stosowania znaku certyfikatu jakości Golden Cannabis.  
Podstawą oceny sposobu powoływania się na przyznaną certyfikację jest: 

a) ocena spełniania przez Wnioskodawcę wymagań, 
b) analiza reklamacji zgłaszanych do Wnioskodawcy, zapisów z podjętych korekcji i działań 

korygujących oraz ocena skuteczności podjętych działań,  
c) sprawdzenie znakowania wyrobów, 
d) sposób powoływania się na przyznany certyfikat oraz sposób wykorzystania znaku 

certyfikatu jakości Golden Cannabis. 



 
14. Przedłużenie ważności certyfikacji, przeniesienie praw do certyfikatu 
 
Przedłużenie okresu ważności certyfikacji może nastąpić na pisemny wniosek Posiadacza 
certyfikatu. Przesłużenie okresu ważności certyfikacji następuje w wyniku przeprowadzenia: 
 

a) Pełnego procesu certyfikacji- gdy kryteria, na podstawie których został wydany certyfikat 
uległy zmianie lub 

b) Skróconego procesu certyfikacji- gdy kryteria, na podstawie których został wydany certyfikat 
nie uległy zmianie 
 

Zakres dokumentacji niezbędnej do przedłużenia ważności certyfikacji jest ustalany indywidualnie 
rzez Jednostkę certyfikującą 
 
15. Skargi i odwołania 
 
Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi oraz prawo odwołania się zgodnie z 
obowiązującą procedurą wewnętrzną Laboratorium. Informacja jest dostępna na stronie 
www.goldencannabis.pl 
 
16. Opłaty za certyfikację i nadzór 
 
Opłaty związane z procesem certyfikacji ponosi Wnioskodawca, na podstawie faktur wystawianych 
przez Laboratorium.  
 
Obejmują one: 

a) opłatę wstępną bezzwrotną,  
b) opłatę certyfikacyjną przedstawioną w formie kosztorysu z uwzględnieniem kosztu analiz 

wyrobu oraz kosztu rynkowego zakupu produktu badań. Opłata wstępna bezzwrotna 
naliczana jest na poczet opłaty certyfikacyjnej. 

 
Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika Laboratorium, stanowiącego odrębny dokument.   
 
17. Poufność 
 
Laboratorium zapewnia i odpowiada za zachowanie zasady poufności przez wszystkich swoich 
pracowników  
w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych w procesie certyfikacji i 
nadzoru, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. 

 
18. Posługiwanie się certyfikatem 
 
Posiadacz certyfikatu może posługiwać się certyfikatem wyłącznie w całości zgodnie z zapisami 
umowy o certyfikację. 
 
19. Bezstronność 
 
Laboratorium określiło zagrożenia bezstronności dla jednostki certyfikującej i jej personelu, w celu 
zapewnienia zaufania do swoich działań. Dla zidentyfikowanych zagrożeń ustalono ryzyka ich 



wystąpienia oraz ich minimalizacji.  
 
20. Publikacje 
 
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe EkotechLAB Marek Klein prowadzi rejestr wydanych 
certyfikatów. 
Dokument Program certyfikacji wyrobów konopnych na znak jakości Golden Cannabis jest dostępny 
dla wszystkich stron zainteresowanych certyfikacją wyrobów konopnych na stronie 
www.goldencannabis.pl oraz w siedzibie Laboratorium. 


