
 
 

Regulamin Produktu Rekomendowanego 

Regulamin przyznawania rekomendacji dla produktów 

§1. CEL

Przyznanie produktom rekomendacji  DKEO ma służyć promocji produktów przyczyniających 

się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz dotyczących wykorzystania źródeł 

energii odnawialnej oraz promocji sprzedaży

innowacyjnych. 

§2. ZASADY PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI

1. Produkty do rekomendacji mogą być zgłaszane przez firmy z Klastra lub przez firmy nie 

należące do Klastra. 

2. Rekomendacja będzie przyznawana na okres 1 roku. Po tym okresie produkty wymagają 

ponownego zgłoszenia. 

3. Produkty ,którym będzie możliwe przyznanie rekomendacji muszą spełniać następujące 

kryteria: 

PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ DKEO

kryteria formalne 

  

produkt jest oferowany przez firmę z klastra 

jedną firmę z członków Klastra. 

produkt posiada znak zgodności 

Kryteria merytoryczne 

Produkt przyczynia się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub 

energetycznej 

Produkt został pozytywnie oceniony przez co najmniej 2 klientów 

Produkt jest wykorzystywany/funkcjonuje od kilku lat na rynku lub produkt jest nowatorski i 

innowacyjny 

Produkt posiada bardzo dobre parametry techniczne 

 

§3 SPOSÓB PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI

 

1. Produkt będzie podlegał ocenie przez 

zaprezentowaniu , na spotkaniu Klastra.

2. Podmiot zgłaszający  produkt do rekomendacji 

-zgodę producenta na przedstawienie wyrobu do rekomendacji

-oceny pozytywne przynajmniej dwóch klientów

- posiada znak zgodności CE,( jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu) lub dla

którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie 

zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002

ekomendowanego przez DKEO- aktualizacja 2014 

przyznawania rekomendacji dla produktów 

§1. CEL PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI 

Przyznanie produktom rekomendacji  DKEO ma służyć promocji produktów przyczyniających 

się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz dotyczących wykorzystania źródeł 

lnej oraz promocji sprzedaży na rynku wyrobów sprawdzonych lub 

§2. ZASADY PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI 

1. Produkty do rekomendacji mogą być zgłaszane przez firmy z Klastra lub przez firmy nie 

2. Rekomendacja będzie przyznawana na okres 1 roku. Po tym okresie produkty wymagają 

3. Produkty ,którym będzie możliwe przyznanie rekomendacji muszą spełniać następujące 

PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ DKEO 

produkt jest oferowany przez firmę z klastra  lub produkt został sprawdzony przez przynajmniej 

 

zgodności CE, jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu  

Produkt przyczynia się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub poprawy efektywności 

Produkt został pozytywnie oceniony przez co najmniej 2 klientów  

Produkt jest wykorzystywany/funkcjonuje od kilku lat na rynku lub produkt jest nowatorski i 

Produkt posiada bardzo dobre parametry techniczne  

 

§3 SPOSÓB PRZYZNAWANIA REKOMENDACJI 

1. Produkt będzie podlegał ocenie przez Zarząd Klastra po wcześniejszym jego 

zaprezentowaniu , na spotkaniu Klastra. 

zgłaszający  produkt do rekomendacji przedstawi : 

zgodę producenta na przedstawienie wyrobu do rekomendacji 

oceny pozytywne przynajmniej dwóch klientów 

posiada znak zgodności CE,( jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu) lub dla

którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań 

rt. 12 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoś

przyznawania rekomendacji dla produktów przez DKEO 

Przyznanie produktom rekomendacji  DKEO ma służyć promocji produktów przyczyniających 

się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz dotyczących wykorzystania źródeł 

na rynku wyrobów sprawdzonych lub 

1. Produkty do rekomendacji mogą być zgłaszane przez firmy z Klastra lub przez firmy nie 

2. Rekomendacja będzie przyznawana na okres 1 roku. Po tym okresie produkty wymagają 

3. Produkty ,którym będzie możliwe przyznanie rekomendacji muszą spełniać następujące 

produkt został sprawdzony przez przynajmniej 

 

poprawy efektywności 

Produkt jest wykorzystywany/funkcjonuje od kilku lat na rynku lub produkt jest nowatorski i 

Klastra po wcześniejszym jego 

posiada znak zgodności CE,( jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu) lub dla 

zasadniczych wymagań 

r. o systemie oceny zgodności z 



 
 

Regulamin Produktu Rekomendowanego 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935)

-porównanie parametrów technicznych do przynajmniej jednego wyrobu 

konkurencyjnego 

-oświadczenie ,że produkt został przetestowany przez zgłaszającego

3. Dla otrzymania rekomendacji jest wymagana

Klastra. 

 

 

§4. OPŁATY ZA PRZYZNAWANIE REKOMENDACJI

1. Opłata za przyznanie rekomendacj

a) 1000 zł za produkt dla firm zgłaszających ,które nie należą do Klastra

b) 50 % ceny z punktu a) dla firm członków Klastra

2. Opłata za rekomendację będzie płatna przelewem na konto

pozytywnym zatwierdzeniu wyrobu do rekomendacji przez Radę Klastra.

§5. SPOSÓB OZNAKOWANIA WYROBÓW REKOMENDOWANYCH

1.Wyroby rekomendowane przez DKEO mają prawo być oznakowane specjalną naklejką . 

2. Wzór naklejki będzie udostępniony na płycie CD dla zgłaszającego.

3. Wyrób rekomendowany otrzyma 

stanowi załącznik do Regulaminu, na podstawie danych zgłoszonych  w

Zgłoszeniowym. 

4. Wydanie Certyfikatu nastąpi po dokonaniu opłaty, jak ustalono w 

1. Zarząd  Klastra jest odpowiedzialny

oraz za weryfikację przedstawionych dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 2

2. Dokumentacja związana z produktami rekomendowanymi

siedzibie  SIPH. 

1. Zarząd  Klastra może cofnąć rekomendację wyrobu, po jej nadaniu, w przypadk

-  stwierdzenia istotnych wad formalnych lub merytorycznych o

- na wniosek podmiotu, który zgłosił produkt do rekomendacji

ekomendowanego przez DKEO- aktualizacja 2014 

późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935) 

porównanie parametrów technicznych do przynajmniej jednego wyrobu 

,że produkt został przetestowany przez zgłaszającego 

3. Dla otrzymania rekomendacji jest wymagana zgoda wszystkich członków 

. OPŁATY ZA PRZYZNAWANIE REKOMENDACJI 

rekomendacji wynosi : 

firm zgłaszających ,które nie należą do Klastra 

dla firm członków Klastra. 

2. Opłata za rekomendację będzie płatna przelewem na konto Klastra do 10 dni po 

pozytywnym zatwierdzeniu wyrobu do rekomendacji przez Radę Klastra. 

ÓB OZNAKOWANIA WYROBÓW REKOMENDOWANYCH

1.Wyroby rekomendowane przez DKEO mają prawo być oznakowane specjalną naklejką . 

udostępniony na płycie CD dla zgłaszającego. 

3. Wyrób rekomendowany otrzyma zaświadczenie o rekomendacji wyrobu

do Regulaminu, na podstawie danych zgłoszonych  w  Formularzu 

4. Wydanie Certyfikatu nastąpi po dokonaniu opłaty, jak ustalono w §4. punkt

§6. EWIDENCJA  REKOMENDACJI 

Klastra jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wydanych 

weryfikację przedstawionych dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 2

2. Dokumentacja związana z produktami rekomendowanymi będzie przechowywana w 

§7. WYCOFANIE REKOMENDACJI 

cofnąć rekomendację wyrobu, po jej nadaniu, w przypadk

istotnych wad formalnych lub merytorycznych określonych w 

na wniosek podmiotu, który zgłosił produkt do rekomendacji; 

porównanie parametrów technicznych do przynajmniej jednego wyrobu 

zgoda wszystkich członków Zarządu 

Klastra do 10 dni po 

 

ÓB OZNAKOWANIA WYROBÓW REKOMENDOWANYCH 

1.Wyroby rekomendowane przez DKEO mają prawo być oznakowane specjalną naklejką .  

zaświadczenie o rekomendacji wyrobu, którego wzór 

Formularzu 

unkt 2. 

za prowadzenie ewidencji wydanych rekomendacji 

weryfikację przedstawionych dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 2. 

będzie przechowywana w 

cofnąć rekomendację wyrobu, po jej nadaniu, w przypadkach: 

reślonych w  §2 pkt 3; 



 
 

Regulamin Produktu Rekomendowanego 

- przy uzasadnionym podejrzeniu, że produkt został wprowadzony do obrotu z naruszeniem 

obowiązującego prawa; 

2. W przypadku cofnięcia rekomendacji opłata 

3. W przypadku cofnięcia rekomendacji  podmiot, który zgłosi

może odwołać się od tej decyzji 

w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji.                                

 

 

 

 

 

ekomendowanego przez DKEO- aktualizacja 2014 

przy uzasadnionym podejrzeniu, że produkt został wprowadzony do obrotu z naruszeniem 

. W przypadku cofnięcia rekomendacji opłata określona w §4 pkt. 1 nie podlega zwrotowi 

. W przypadku cofnięcia rekomendacji  podmiot, który zgłosił produkt do rekomendacji 

może odwołać się od tej decyzji Zarządu Klastra do Walnego Zgromadzenia Członków Klastra 

w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji.                                

przy uzasadnionym podejrzeniu, że produkt został wprowadzony do obrotu z naruszeniem 

określona w §4 pkt. 1 nie podlega zwrotowi  

ł produkt do rekomendacji 

Zgromadzenia Członków Klastra 

w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji.                                 


