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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów, 
akredytacjà i notyfikacjà.

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania op∏at
za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów, które
mogà stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochronie lub
ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êrodowiska,
zwanych dalej „wyrobami”,

2) akredytacjà,

3) notyfikacjà.

§ 2. 1. Op∏aty za czynnoÊci zwiàzane z obowiàzko-
wà ocenà zgodnoÊci wyrobów oraz akredytacjà sà
ustalane w cennikach stanowiàcych ofert´ krajowej
jednostki akredytujàcej, notyfikowanego laborato-
rium, notyfikowanej jednostki kontrolujàcej lub certyfi-
kujàcej.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, zawierajà rów-
nie˝ kwot´ podatku od towarów i us∏ug.

3. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala odpo-
wiednio kierownik krajowej jednostki akredytujàcej,
notyfikowanego laboratorium, notyfikowanej jednost-
ki kontrolujàcej lub certyfikujàcej.

4. WysokoÊç op∏at uj´tych w cennikach, o których
mowa w ust. 1, mo˝e podlegaç okresowej aktualizacji,
nie cz´Êciej jednak ni˝ raz na szeÊç miesi´cy, na zasa-
dach i w trybie przewidzianych do ich ustalenia.



§ 3. Op∏aty za notyfikacj´ ustala minister w∏aÊciwy
ze wzgl´du na przedmiot oceny zgodnoÊci lub Szef
Urz´du Ochrony Paƒstwa w decyzji administracyjnej,
o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw.

§ 4. 1. W przypadku zg∏aszania przez wnioskodaw-
c´ do akredytacji wi´cej ni˝ jednego laboratorium, jed-
nostki certyfikujàcej lub kontrolujàcej w osobnych pro-
cesach akredytacji, op∏ata wst´pna ulega zmniejszeniu
o 20%.

2. W przypadku przeprowadzenia oceny laborato-
rium, jednostki certyfikujàcej lub kontrolujàcej w j´zy-
ku obcym, wynagrodzenie auditorów i ekspertów tech-
nicznych oraz koszty administracyjno-organizacyjne
mogà ulec zwi´kszeniu z tytu∏u dodatkowych kosztów
zwiàzanych z koniecznoÊcià dokonania t∏umaczeƒ i ob-
s∏ugi w j´zyku obcym, nie wi´cej jednak ni˝ o 30%.

3. W przypadku równoczesnego wykonywania ba-
daƒ, sprawdzania zgodnoÊci wyrobów z wymaganiami
albo certyfikacji wyrobów o zbli˝onych rozwiàzaniach
technicznych dostarczonych przez tego samego wnio-
skodawc´, op∏ata za te czynnoÊci ulega zmniejszeniu
stosownie do poniesionych kosztów.

4. W przypadku przeprowadzania badaƒ, spraw-
dzania zgodnoÊci wyrobów z wymaganiami lub certy-
fikacji wyrobów na podstawie dokumentów wystawio-
nych w j´zyku obcym albo w razie koniecznoÊci sporzà-
dzenia w j´zyku obcym sprawozdaƒ, op∏ata za te czyn-
noÊci mo˝e byç zwi´kszona z tytu∏u dodatkowych kosz-
tów zwiàzanych z koniecznoÊcià dokonania t∏umaczeƒ,
nie wi´cej ni˝ o 30%.

Rozdzia∏ 2

Sposób ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane 
z ocenà zgodnoÊci wyrobów

§ 5. 1. Op∏aty za badania na potrzeby oceny zgod-
noÊci wyrobów ró˝nicuje si´ odpowiednio do rodzaju
i zakresu wykonywania badaƒ.

2. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za ba-
dania wyrobów stanowià w szczególnoÊci:

1) rodzaj wykonanej czynnoÊci lub us∏ugi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopieƒ skomplikowania wyrobu lub programu ba-
dania,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym
dniu lub godzinie, pomno˝ony przez liczb´ osób
i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy laboratorium.

§ 6. 1. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za
certyfikacj´ zgodnoÊci stanowià w szczególnoÊci:

1) rodzaj wykonanej czynnoÊci lub us∏ugi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopieƒ skomplikowania wyrobu lub procedury
oceny,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym
dniu lub godzinie, pomno˝ony przez liczb´ osób
i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikujàcej.

2. Przy ustalaniu op∏aty za certyfikacj´ zgodnoÊci
uwzgl´dnia si´ uzasadnione koszty poszczególnych
etapów procesu certyfikacji, zwanych dalej „kosztami
jednostkowymi procesu certyfikacji”.

3. Na sum´ kosztów jednostkowych procesu certy-
fikacji sk∏adajà si´ koszty:
1) wst´pnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia

analizy kompletnoÊci, dokonania identyfikacji pró-
bek i dostawcy, rejestracji wniosku oraz przygoto-
wania i wys∏ania potwierdzenia (op∏ata wst´pna),

2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-
-organizacyjnych,

3) przeprowadzenia szczegó∏owej analizy dokumenta-
cji oraz przygotowania decyzji certyfikacyjnej i wy-
stawienia certyfikatu,

4) rozpatrzenia wniosku przez komitet techniczny jed-
nostki certyfikujàcej,

5) sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem.

§ 7. 1. Op∏aty za sprawdzenie zgodnoÊci wyrobów
z wymaganiami, dokonywane przez notyfikowane jed-
nostki kontrolujàce, ustala si´ odpowiednio do rodzaju
i zakresu wykonywanych czynnoÊci.

2. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za
sprawdzenie zgodnoÊci wyrobów z wymaganiami sta-
nowià w szczególnoÊci:

1) rodzaj wykonanej czynnoÊci lub us∏ugi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopieƒ skomplikowania wyrobu lub programu wy-
konywanej czynnoÊci,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym
dniu lub godzinie, pomno˝ony przez liczb´ osób
i dni lub godzin.

Rozdzia∏ 3

Sposób ustalania op∏at za akredytacj´

§ 8. 1. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za
akredytacj´ laboratoriów stanowià w szczególnoÊci:

1) niezb´dna liczba auditorów i ekspertów technicz-
nych,

2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora i eksper-
ta technicznego w jednym dniu lub godzinie,

3) uzasadniony koszt pracy krajowej jednostki akredy-
tujàcej,

4) liczba metod badawczych zg∏oszonych do akredy-
tacji,

5) liczba dziedzin bàdê technik badawczych zg∏oszo-
nych do akredytacji,

6) liczba metod badawczych, na które laboratorium
uzyska∏o akredytacj´,
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7) zakres wzorcowaƒ zg∏oszonych do akredytacji.

2. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za akre-
dytacj´ jednostek certyfikujàcych stanowià w szczegól-
noÊci:
1) niezb´dna liczba auditorów i ekspertów technicz-

nych,
2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora i eksper-

ta technicznego w jednym dniu lub godzinie,
3) uzasadniony koszt pracy krajowej jednostki akredy-

tujàcej,

4) rodzaj i model certyfikacji oraz zakres akredytacji.

3. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za akre-
dytacj´ jednostek kontrolujàcych stanowià w szczegól-
noÊci:
1) niezb´dna liczba auditorów i ekspertów technicz-

nych,
2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora i eksper-

ta technicznego w jednym dniu lub godzinie,
3) uzasadniony koszt pracy krajowej jednostki akredy-

tujàcej,
4) liczba obszarów lub dziedzin uj´tych we wniosku

o akredytacj´.

§ 9. 1. Op∏aty zwiàzane z akredytacjà laboratoriów,
jednostek certyfikujàcych i kontrolujàcych obejmujà
nast´pujàce koszty:

1) poszczególnych etapów procesu akredytacji, zwa-
ne dalej „kosztami jednostkowymi procesu akredy-
tacji”,

2) sprawowania nadzoru nad akredytowanymi pod-
miotami,

3) uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

2. Na sum´ kosztów jednostkowych procesu akre-
dytacji sk∏adajà si´ koszty:

1) wst´pnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia
analizy kompletnoÊci dokumentacji, rejestracji
wniosku oraz przygotowania i wys∏ania potwier-
dzenia (op∏ata wst´pna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyj-
nych,

3) przeprowadzenia oceny w procesie akredytacji
zgodnie z procedurà jednostki akredytujàcej,

4) oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez ko-
mitet techniczny krajowej jednostki akredytujàcej.

Rozdzia∏ 4

Sposób ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane 
z notyfikacjà

§ 10. 1. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za
notyfikacj´ laboratoriów stanowi liczba dziedzin, me-
tod badawczych lub zakresów wzorcowaƒ zg∏oszonych
do notyfikacji.

2. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za noty-
fikacj´ jednostek certyfikujàcych stanowi rodzaj i mo-
del certyfikacji oraz zakres notyfikacji.

3. Podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏at za noty-
fikacj´ jednostek kontrolujàcych stanowi w szczegól-
noÊci liczba obszarów lub dziedzin uj´tych we wniosku
o notyfikacj´.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

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

Minister Finansów: J. Bauc
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