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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 sierpnia 2007 r.

w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z przeprowadzeniem badaƒ 
i certyfikacjà wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeƒstwa paƒstwa

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 listo-
pada 2006 r. o systemie oceny zgodnoÊci wyrobów

przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci i bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z badaniami na potrzeby oceny zgodnoÊci wyro-
bów i certyfikacjà, zwanych dalej „op∏atami”;

2) maksymalne wysokoÊci op∏at.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

§ 2. 1. Op∏aty sà ustalane w cennikach, stanowià-
cych ofert´ jednostki badawczej lub jednostki certyfi-
kujàcej.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala osoba
zarzàdzajàca odpowiednio jednostkà badawczà lub
jednostkà certyfikujàcà.

§ 3. 1. Przy ustalaniu op∏aty uwzgl´dnia si´ koszty
poszczególnych etapów czynnoÊci zwiàzanych z bada-
niami na potrzeby oceny zgodnoÊci wyrobów i certyfi-
kacjà, zwane dalej „kosztami jednostkowymi”.

2. Na koszty jednostkowe sk∏adajà si´ w szczegól-
noÊci koszty:

1) wst´pnego rozpatrzenia wniosku dostawcy o prze-
prowadzenie badaƒ lub certyfikacj´, przeprowa-
dzenia analizy jego kompletnoÊci, dokonania iden-
tyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wnio-
sku (op∏ata wst´pna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-
-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegó∏owej analizy dokumen-
tacji technicznej;

5) rozpatrzenia wniosku przez w∏aÊciwy komitet tech-
niczny, grup´ lub osob´ w jednostce badawczej
lub certyfikujàcej, je˝eli jest to niezb´dne.

§ 4. Maksymalne wysokoÊci op∏at, podanych
w cennikach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie powin-
ny przekroczyç 120 % wysokoÊci kosztów obliczo-
nych z uwzgl´dnieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnoÊci
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz § 3.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
W. Stasiak
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