
Na podstawie art. 10 ust. 1 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) szczegó∏owy sposób prowadzenia oceny zgodnoÊ-
ci dla wyrobu przeznaczonego na potrzeby bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, przed wprowadzeniem do
u˝ytku w komórkach i jednostkach organizacyj-
nych podleg∏ych lub nadzorowanych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, zwane-
go dalej „ministrem”;

2) szczegó∏owe wykazy wyrobów podlegajàcych oce-
nie zgodnoÊci przeznaczonych na potrzeby bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, wprowadzanych do u˝ytku
w komórkach i jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych lub nadzorowanych przez ministra.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:

1) prototypów i wyrobów jednostkowych nieb´dà-
cych wyrobami seryjnymi;

2) wyrobów nabywanych poza granicami paƒstwa
od dostawców zagranicznych, na potrzeby jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra wykonujàcych zadania poza
granicami paƒstwa;

3) wyrobów u˝ytkowanych w komórkach organiza-
cyjnych urz´du obs∏ugujàcego ministra oraz jed-
nostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzo-
rowanych przez ministra, które zosta∏y poddane
remontowi lub modernizacji, z wyjàtkiem nowego
wyposa˝enia tych wyrobów, je˝eli zosta∏o uj´te
w wykazach wskazanych w § 1 pkt 2.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) trybie I — nale˝y przez to rozumieç czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnoÊci
wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa, zwanej dalej „ustawà”;

2) trybie II — nale˝y przez to rozumieç czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) trybie III — nale˝y przez to rozumieç czynnoÊci,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 4. Specyfikacj´ technicznà wyrobów oraz wyma-
gany zakres badaƒ dotyczàcych oceny zgodnoÊci
okreÊla specyfikacja istotnych warunków zamówienia
lub inne dokumenty zawierajàce warunki zamówienia.

§ 5. W przypadku prowadzenia oceny zgodnoÊci
w trybie I, dostawca, który nie jest producentem wyro-
bu, mo˝e potwierdziç dokonanie czynnoÊci wskaza-
nych w art. 7 ust. 1 ustawy na podstawie dokumentu
potwierdzajàcego zgodnoÊç ze specyfikacjà technicz-
nà wystawionego przez producenta wyrobu.

§ 6. W przypadku prowadzenia oceny zgodnoÊci
w trybie II, jednostka badawcza mo˝e wykorzystaç wy-
niki badaƒ akredytowanego zagranicznego lub krajo-
wego laboratorium badawczego, po przeprowadzeniu
dzia∏aƒ ustalajàcych, ˝e wymienione w protokole ba-
daƒ laboratorium badawcze znajduje si´ w wykazie
jednostek akredytowanych.

§ 7. W przypadku prowadzenia oceny zgodnoÊci
w trybie III, jednostka certyfikujàca mo˝e uznaç wyni-
ki badaƒ akredytowanego zagranicznego lub krajowe-
go laboratorium badawczego lub instytucji certyfiku-
jàcej, po przeprowadzeniu dzia∏aƒ ustalajàcych, ˝e wy-
mienione w protokole badaƒ laboratorium badawcze
lub instytucja certyfikujàca znajdujà si´ w wykazie jed-
nostek akredytowanych.

§ 8. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgod-
noÊci, powinien posiadaç:

1) dokumenty potwierdzajàce przeprowadzenie czyn-
noÊci, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

2) Êwiadectwo lub Êwiadectwa z badaƒ koƒcowych
wyrobu;

3) certyfikat na wyrób.

§ 9. 1. Jednostka badawcza powinna posiadaç do-
kumenty potwierdzajàce wyniki badaƒ, o których mo-
wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Jednostka certyfikujàca powinna posiadaç do-
kumenty potwierdzajàce wykonanie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.

§ 10. Szczegó∏owy wykaz wyrobów podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci, w podziale na grupy, okreÊla za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.

§ 11. Do dnia 30 wrzeÊnia 2008 r. ocen´ zgodnoÊci
wyrobów obj´tych wykazem stanowiàcym za∏àcznik
do rozporzàdzenia, bez wzgl´du na okreÊlony w nim
tryb oceny, mo˝na przeprowadzaç w trybie I.

§ 12. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia oceny zgodnoÊci wyrobów przeznaczonych na potrzeby
bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz ich wykazu

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy 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).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1351)

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJÑCYCH OCENIE ZGODNOÂCI

Grupa 1: broƒ palna

Grupa 3: amunicja

Grupa 6: pojazdy i samochody specjalne do zastosowaƒ policyjnych*)

———————
*) Nie podlegajà ocenie pojazdy i samochody standardowo wyposa˝ane fabrycznie, w których nie dokonuje si´ modyfikacji

ze wzgl´du na charakter zadaƒ wykonywanych przez jednostki podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych.
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Grupa 12: sprz´t i Êrodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
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Grupa 14: przedmioty zaopatrzenia mundurowego


