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Niedopuszczenie do dopływu do wojsk wyrobów 
o niskiej jakości, które nie spełniają wymagań określonych  

w specyfikacjach technicznych, a także takich, które 
zagrażać mogą bezpieczeństwu lub życiu użytkowników tych 

wyrobów oraz stwarzać zagrożenie dla środowiska 
 
 
 
 
 
 

CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI 
WYROBÓW 
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ZMIANY AKTÓW PRAWNYCH W DZIEDZINIE OCENY ZGODNOŚCI 

 
ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z późn. zm.) 

art. 18 upoważnienie właściwych ministrów do wydania rozporządzenia określającego wyroby i usługi, które nie mogą być nabywane 
przez podległe im lub nadzorowane jednostki organizacyjne, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. 

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie wykazu wyrobów, które nie mogą być 
nabywane bez certyfikatu (Dz. U. z 1997 r. Nr 15, poz. 87, z 2001 r. Nr 43, poz. 483 i Nr 113, poz. 1213); 

 

 

 
ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw  
(Dz.U. Nr 43, poz. 489, z późn. zm.) 
   
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718,  
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896,  
Nr 93, poz. 899, Nr 96, poz. 959) 

Art. 11 1. Ocenę zgodności wyrobów, przeznaczonych na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa, mogą wykonywać wyłącznie 
jednostki wskazane w drodze decyzji przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
2. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów, 
 o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie wyroby te stwarzają dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 
 i środowiska.” 

 

 
 ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw  
(Dz.U. Nr 170, poz. 1652) 
 usunięto art. 11, traci moc ustawa z 1993 r. 
  
 

N
A

R
O

D
O

W
Y

 PR
O

G
R

A
M

 
PR

Z
Y

G
O

T
O

W
A

N
IA

 D
O

 C
Z

Ł
O

N
K

O
W

ST
W

A
 

W
 U

E
 przyjęty przez R

adę M
inistrów

  4 m
aja 

1999 r., 

3 

Decyzja Nr 12 Dyrektora Generalnego  MON  
z dnia 2 marca 2004 r. o utworzeniu zespołu do 
opracowania projektu ustawy w sprawie oceny 
zgodności i aktów wykonawczych. 
Przewodnictwo powierzono WCNJiK 

USTAWA 
z dnia 17 listopada 2006 r. 

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 
na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa 
 

(Dz. U.  Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.) 
5 rozporządzeń Ministra 
Obrony Narodowej 

Art. 296 Traktatu Wspólnotowego 
1 b) Każde Państwo Członkowskie może 
podejmować środki jakie uważa za konieczne  
w celu ochrony podstawowych interesów jego 
bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji 
lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 
wojennymi. 

Prowadzenie oceny zgodności tylko i wyłącznie na zasadach kontraktowych tj. przez wpisanie odpowiednich klauzul do umów na dostawę wyrobów przed 
wprowadzeniem ich do użytku w Siłach Zbrojnych RP oraz w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych  



 
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów  

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa określa: 
 

- zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi; 

 
- warunki, jakie powinny spełniać podmioty biorące udział w procesie oceny 
zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 
państwa; 

 
- zasady nadzoru nad funkcjonowaniem systemu oceny zgodności   wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności  i bezpieczeństwa państwa. 
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PRZEDMIOT USTAWY OiB 



DEFINICJA OCENY ZGODNOŚCI 

Działanie dostawcy oraz jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej 
mające na celu określenie czy wyrób spełnia wymagania określone w   

specyfikacjach technicznych  

Ocena zgodności jest działaniem mającym na celu bezpośrednie lub 

pośrednie określenie, czy wyrób przeznaczony na potrzeby obronności  

państwa spełnia wymagania określone przez resort Obrony Narodowej 
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wyrób specyfikacja techniczna 

Ocenie zgodności podlegają tylko wyroby, stanowiące grupy wyrobów wymienione w art. 6 ust. 2 
ustawy OiB oraz wyroby wchodzące w skład tych grup, opracowane na podstawie specyfikacji 

technicznych 
Wyroby co do których Siły Zbrojne RP nie postawiły szczególnych wymagań (tj. nie opracowały 

specyfikacji technicznej) nie podlegają zapisom powyższej ustawy – wynika to z przyjętej definicji wyrobu 

DEFINICJA WYROBU 

(art.3 pkt 15 
ustawy OiB) 
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Wyrób – należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 
zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany na podstawie 
dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia (art. 3 pkt 15 ustawy OiB) 

Specyfikacja techniczna – należy przez to rozumieć dokumenty określające cechy jakie powinien 
posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w 
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu 
np. Normy Obronne, Polskie Normy z dziedziny obronności, KTW, WZTT, ZTT, WT, dokumentacja 
techniczno – technologiczna  (art. 3 pkt 13 ustawy OiB) 



 

TRYBY OCENY ZGODNOŚCI, AKREDYTACJA OiB 

Wyroby przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa podlegają ocenie zgodności obejmującej: 
 

1. Czynności wykonywane przez dostawcę/producenta – TRYB I. 
2. Badania przeprowadzone przez jednostkę badawczą  – TRYB II. 
3. Certyfikację przeprowadzoną przez jednostkę certyfikującą – TRYB III. 

 
(art. 6 ust.1 ustawy OiB) 

Jednostka badawcza – jednostka organizacyjna posiadająca akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) (art. 3 pkt 7 ustawy OiB) 
Jednostka certyfikująca – niezależna jednostka organizacyjna posiadająca akredytację OiB, dokonująca certyfikacji OiB (art. 3 pkt 8 ustawy OiB) 
 

Akredytacji OiB na potrzeby resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych udziela Minister Obrony Narodowej na podstawie wniosku 
jednostki badawczej  i jednostki certyfikującej spełniającej wymagania określone  w art. 14 ust. 1 ustawy OiB. 
 

Ocenę spełnienia przez jednostki organizacyjne wymagań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy OiB, przeprowadza w imieniu Ministra 
Obrony Narodowej Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, biorąc pod uwagę wymagania Polskich Norm. 

 
(§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa) 
 

Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) – uznanie przez Ministra Obrony Narodowej kompetencji jednostki 
organizacyjnej do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i 
bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej (art. 3 pkt 1 ustawy OiB) 
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OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW 

TRYB II – działania jednostki badawczej 
 

Jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie z metodykami 
badawczymi określonymi w specyfikacji technicznej i przywołanymi w zakresie 
akredytacji OiB.  
 
Jednostka badawcza wykonuje badania na podstawie wniosku o przeprowadzenie 
badań złożonego przez dostawcę. 
 
Wyboru jednostki badawczej dokonuje dostawca.  

TRYB III – działania jednostki certyfikującej 
 
Działania jednostki certyfikującej obejmują: 
 
- analizę dokumentacji technicznej wyrobu, w celu sprawdzenia, czy zostały 

uwzględnione wymagania zawarte w specyfikacji technicznej; 
- ocenę wyrobu pod względem zgodności z przedstawiona dokumentacją techniczną 

oraz pod względem bezpieczeństwa użytkowania; 
- ocenę wyników badań pod względem spełnienia przez wyrób wymagań zawartych  

w specyfikacji technicznej; 
- ocenę systemu zarządzania jakością dostawcy, w przypadku wyrobu seryjnego. 
 
 
 

Jednostka badawcza 
wystawia 

świadectwo z badań 
 
 

Jednostka certyfikująca 
wystawia: 

certyfikat zgodności 
wyrobu 

 

TRYB I – czynności dostawcy 
 
Dostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej  
z niżej wymienionych czynności: 
- kontroli wyrobu w toku produkcji; 
- kontroli badań końcowych wyrobu; 
- kontroli procesu wytwarzania wyrobu; 
- innych czynności określonych w specyfikacji technicznej. 

Dostawca wystawia 
Deklarację zgodności 

wyrobu 
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          WYKAZ 

 JEDNOSTEK MACIERZYSTYCH WRAZ Z WYSTĘPUJĄCYMI W ICH STRUKTURACH JEDNOSTKAMI     
CERTYFIKUJĄCYMI I BADAWCZYMI, KTÓRYM UDZIELONA ZOSTAŁA AKREDYTACJA OiB  

 
 
 

Liczba jednostek certyfikujących (JC)  
i badawczych (JB) 

 w strukturach jednostek macierzystych, 
posiadających akredytację OiB 

 
 

Lp. 

 
 

Jednostki macierzyste 

JC JB 
1. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI) - Wrocław 1 4 
2. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) - Zielonka 1      1 (5) 
3. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (WIChiR) - Rembertów 1 3 
4. Wojskowy Ośrodek Badawczo -Wdrożeniowy Służby Żywnościowej (WOBWSŻ) - Rembertów 1 1 
5. Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) - Warszawa 1      1 (5) 
6. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) - Warszawa 1 10 
7. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) - Gdynia 1 2 
8. Akademia Marynarki Wojennej (AMW) - Gdynia 1 1 
9. Wojskowy Instytut Łączności (WIŁ) - Zegrze -      1 (2) 

10. Wojskowy Instytut Badawczo - Wdrożeniowy Służby Mundurowej (WOBWSM) - Łódź 1 1 
11. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPIS) - Sulejówek 1 2 
12. Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex - Łódź 1 2 
13. Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) - Warszawa - 1 
14. JARS Sp. z o. o. – Łajski k. Legionowa - 1 
 
RAZEM   
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     31(40) 
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WYMAGANIA ODNOŚNIE UCZESTNICZENIA W SYSTEMIE OCENY 
ZGODNOŚCI WYROBÓW 

Akredytację OiB może uzyskać jednostka organizacyjna, która: 
 

1) dysponuje personelem o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu w zakresie dokonywania oceny 
zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 
sposobów przeprowadzenia oceny zgodności; 

 
2) jest niezależna od dostawców ; 

 
3) dysponuje wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonania  czynności związanych z oce-

ną zgodności; 
 
4) posiada system zarządzania/jakości zgodny z wymaganiami określonymi w Polskich Normach; 

 
5) przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronio-

nych. 
 

Spełnienie wymogu dotyczącego przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, ocenia 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z właściwo-
ściami wskazanymi w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
 
art. 14 ust.1 ustawy OiB 
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WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 
AKREDYTACJI OiB 

Jednostka badawcza i jednostka certyfikująca w celu uzyskania akredytacji OiB powinna: 
 
1. Wystąpić  z wnioskiem o udzielenie akredytacji OiB, który powinien zawierać: 

a) oznaczenie jednostki organizacyjnej ubiegającej się o akredytację OiB; 
b) siedzibę jednostki organizacyjnej; 
c) określenie zakresu akredytacji OiB. 

 
2. Przedstawić, jako załącznik do wniosku, następujące dokumenty potwierdzające fakt spełnienia wymagań określonych  

w art. 14 ust. 1 ustawy OiB: 
1) dokumentację systemu zarządzania/jakości, zgodnego z wymaganiami Polskich Norm dotyczących jednostek 

badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby; 
2) kopie procedur, metodyk badawczych lub programów certyfikacji przywołanych we wnioskownym zakresie 

akredytacji; 
3) kopie opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub służby Kontrwywiadu Wojskowego dotyczącej przestrzegania 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych dokumentów prawnie chronionych; 
4) kopie aktualnych certyfikatów akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne instytucje 

akredytujące; 
5) oświadczenie, że w przypadku otrzymania formalnego wniosku dostawcy o przeprowadzenie procesu oceny 

zgodności będzie każdorazowo analizowana  ewentualność wystąpienia powiązań personelu z tym dostawcą  
i przyjęcie wniosku do realizacji będzie uzależnione od braku takich powiązań. 
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GRUPY WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI 
 

Oceną zgodności objęte są w zależności od cech i parametrów  technicznych oraz znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, wyroby ujęte w grupach: 
 

1) broń palna do zastosowań wojskowych i policyjnych, z wyjątkiem broni myśliwskiej; 
2) broń artyleryjska; 
3) amunicja do broni wymienionej w pkt 1 i 2; 
4) granaty, miny, bomby, torpedy i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne, specjalnie zaprojektowane do ich 

obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania; 
5) systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy; 
6) czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych; 
7) wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biolo-

gicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałania wymienionym materiałom; 
8) materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstru-

owane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi  w pkt 3, 4 i 7; 
9) wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska; 
10)  wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych i policyjnych; 
11)  elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania  oraz systemy  łączności specjalnej; 
12)  sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; 
13)  materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych i policyjnych; 
14)  przedmioty zaopatrzenia mundurowego; 
15)  środki zaopatrzenia żywnościowego; 
16)  systemy, układy zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1 – 15; 
17)  inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy OiB (definicja wyrobu). 

 
 
(art. 6 ust.2 ustawy OiB) 
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WYROBY PODLEGAJĄCE OCENIE ZGODNOŚCI 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny 
zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa 

(Dz. U. poz. 136) 

Załącznik do rozporządzenia MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. (poz. 136) 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 z dnia 18 marca 2013 r.  

w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych 
wyrobów 

(Dz. U. poz. 382) 

Załącznik do rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 marca 2013 r. (poz. 382) 

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI 
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PROCES AKREDYTACJI OiB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Czynności WCNJiK w procesie akredytacji OiB: 

 

- działania związane z usunięciem ewentualnych niezgodności stwier-
dzonych podczas oceny; 

 
- analiza materiału zebranego w procesie akredytacji; 
 
- opracowanie projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej o udzieleniu 

lub odmowie udzielenia akredytacji OiB; 
 
- przekazanie jednostce organizacyjnej Certyfikatu akredytacji OiB; 
 
- opracowanie projektu Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej  

w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek  certyfikujących, 
którym udzielono akredytacji OiB wraz z zakresami akredytacji, celu 
umieszczenia w Dzienniku Urzędowym MON. 

 

- dokonanie przeglądu formalnego i merytorycznego wniosku; 

- wyznaczenie zespołu audytorów do przeprowadzenia oceny wniosku-

jącej jednostki organizacyjnej; 

 

- przeprowadzenie oceny jednostki organizacyjnej; 

- przekazanie jednostce organizacyjnej raportu z oceny; 

 

Czynności Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. 

Uzbrojenia i Modernizacji 

-  udzielenie akredytacji OiB (w drodze decyzji admi-
nistracyjnej)  

- wydanie „Certyfikatu akredytacji OiB” 

-  ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym MON wykazu 
jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certy-
fikujących, którym udzielono akredytacji OiB wraz  
z zakresem akredytacji OiB udzielonej tym jednost-
kom 
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OPŁATY ZA BADANIA I CERTYFIKACJĘ WYROBÓW 
 

4a. Maksymalna wysokość opłat za czynności związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów lub certyfikacją, powinny 
uwzględniać uzasadnione koszty, które nie mogą przekroczyć 120 % wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem ust. 3 i 4 ustawy OiB 

§ 2 ust. 1.  Opłaty powinny zapewnić pokrycie kosztów czynności związanych z badaniami i certyfikacją wyrobów, zwanych „kosztami 
jednostkowymi”. 

ust. 2. Na sumę kosztów jednostkowych składają się koszty: wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy 
dokumentacji technicznej wyrobu, czynności związanych z badaniami  lub certyfikacją, oceny systemu zarządzania jakością 
dostawcy, nadzoru nad wydanym certyfikatem, koszty uzasadnione szczególnym rodzajem wyrobu, stopniem skomplikowania wykonanej 
czynności itp. 

ust. 3 – Składniki kosztów i opis sposobu ich wyliczenia jednostka badawcza i certyfikująca udostępnia dostawcy na jego żądanie. 
 
§ 3. Opłaty są podawane w cenniku usług oferowanych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą 
 
 
 

ust. 3 ustawy OiB 
Opłaty związane z badaniami na potrzeby oceny zgodności i 
certyfikacją różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu 
wykonywanych czynności,. 

ust. 4 ustawy OiB 
Podstawę do określania wysokości opłat, stanowią w szczególności: 

1) rodzaj wyrobu; 
2) rodzaj wykonywanej czynności; 
3) stopień skomplikowania wykonywanej czynności; 
4) koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony 

przez liczbę osób, dni lub godzin; 
5) koszt pracy jednostki badawczej lub certyfikującej. 

Sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i 
certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa określa: 
-  ustawa OiB (art. 24 ust. 4a oraz ust. 3 i 4); 
-  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania opłat pobieranych przez jednostkę 

badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1549) 
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PYTANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI 
 

 PYTANIE 
Kiedy przeprowadza się ocenę zgodno-
ści 

PYTANIE 
Gdzie można znaleźć wykaz wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności, 
które podlegają ocenie zgodności 

PYTANIE 
Gdzie można znaleźć TRYB oceny 
zgodności jaki został przypisany po-
szczególnym wyrobom 

W załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodno-
ści oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczo-
nych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 136) 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI 

Grupa 1. Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej 

Tryb oceny zgodności Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Klasyfikacja Wyrobów 
Obronnych (KWO)* I II III 

1 Pistolety 1005  X  
2 Pistolety występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X   
3 Pistolety maszynowe 1005  X  
4 Pistolety maszynowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X   

5 Rewolwery 1005  X  
6 Karabiny i karabinki 1005  X  
7 Karabiny i karabinki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych 1005 X   
8 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, 

wielkokalibrowe) 1005  X  
* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) ( Dz. U. Nr 26, poz. 231)  
 

Ocenę zgodności przeprowadza się przed wprowadzeniem wyrobu do użytku, 
tj. przed przekazaniem wyrobu odbiorcy przez dostawcę 

PYTANIE 
Kto dokonuje wyboru jednostki badawczej 
do przeprowadzenia procesu oceny zgod-
ności 

Wyboru jednostki badawczej dokonuje dostawca. Dostawca może złożyć wniosek o prze-
prowadzenie badań do jednej lub kilku jednostek badawczych. Wniosek może dotyczyć 
przeprowadzenia badań obejmujących tylko określone elementy wyrobu lub całego wyro-
bu. 

PYTANIE 
Kto ponosi koszty uzyskania akredytacji 
OiB przez jednostkę badawczą i jednostkę 
certyfikującą  
 

Jednostka badawcza i jednostka certyfikująca oraz  instytucje macierzyste, w skład których 
wchodzą te jednostki organizacyjne, nie ponoszą kosztów związanych z udzielaną akredy-
tacją OiB ani z nadzorem nad ich działalnością związaną z prowadzonymi procesami oce-
ny zgodności. Zespół audytorów WCNJiK prowadzi oceny jednostek organizacyjnych w 
ramach działalności służbowej. 
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Dziękuję za uwagę 
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