
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r.

Poz. 846

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy 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 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, 
poz. 528) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące ocenę zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wzór certyfikatu akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB);

3) szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ocenie – należy przez to rozumieć proces realizowany w celu oceny kompetencji jednostki organizacyjnej, oparty 
o przepisy ustawy, normy lub inne dokumenty właściwe dla określonego zakresu akredytacji OiB;

2)  audytorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do przeprowadzenia, jako członek zespołu oceniającego, 
oceny jednostki organizacyjnej;

3)  audytorze wiodącym – należy przez to rozumieć audytora odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie, samodziel-
nie lub w zespole audytorów, oceny jednostki organizacyjnej oraz sporządzenie raportu i ustalenie wniosków z oceny;

4)  ekspercie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednią wiedzę lub specjalistyczne umiejętności w odnie-
sieniu do ocenianego zakresu akredytacji;

5)  ocenie na miejscu – należy przez to rozumieć ocenę prowadzoną w siedzibie jednostki organizacyjnej, jej oddziałach 
i komórkach organizacyjnych, w których będą realizowane procesy objęte wnioskowanym zakresem akredytacji OiB.

§ 3. 1. Ocenę spełnienia przez jednostki organizacyjne wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 
17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa, zwanej dalej „ustawą”, przeprowadza w imieniu Ministra Obrony Narodowej Dyrektor Wojskowego Centrum Norma-
lizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwany dalej „Dyrektorem Centrum”, biorąc pod uwagę wymagania Polskich Norm.

2. Dyrektor Centrum:

1) organizuje, prowadzi i nadzoruje procesy akredytacji OiB jednostek organizacyjnych;

2)  opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekty decyzji w sprawach związanych 
z akredytacją OiB oraz przekazuje jednostce organizacyjnej wydane przez Ministra Obrony Narodowej certyfikaty 
akredytacji OiB;

3)  zawiera umowy z podmiotami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej, dotyczące oddelego-
wania zatrudnionych tam specjalistów do współpracy w charakterze ekspertów z audytorami, w zakresie udzielania 
akredytacji OiB.
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§ 4. 1. Jednostka organizacyjna składa wniosek o udzielenie akredytacji OiB do Ministra Obrony Narodowej za pośred-
nictwem Dyrektora Centrum. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wzór wniosku o udzielenie akredytacji OiB jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Jednostka organizacyjna w celu uzyskania akredytacji OiB powinna przedstawić następujące dokumenty, potwier-
dzające fakt spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy:

1)  dokumentację systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnego z wymaganiami Polskich Norm doty-
czących jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby;

2)  kopie procedur, metodyk badawczych lub programów certyfikacji przywołanych we wnioskowanym zakresie akredytacji;

3)  kopię opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z właściwością 
wskazaną w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy;

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.

§ 6. Do oceny spełnienia wymagań dotyczących kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia czynności w try-
bie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy przyjmuje się odpowiednio wymagania określone w Polskich Normach 
odnoszących się do kompetencji jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby. 

§ 7. Dyrektor Centrum po otrzymaniu wniosku o udzielenie akredytacji OiB wszczyna postępowanie w sprawie akredy-
tacji jednostki organizacyjnej, a w szczególności:

1) dokonuje przeglądu formalnego i merytorycznego wniosku wraz z załączonymi dokumentami; 

2) wyznacza zespół oceniający, który przeprowadza ocenę jednostki organizacyjnej, w składzie:

a) audytor wiodący,

b) audytorzy,

c) eksperci, w zależności od potrzeb i specyfiki wnioskowanego zakresu akredytacji OiB;

3) przeprowadza ocenę jednostki organizacyjnej.

§ 8. Audytor wiodący sporządza plan oceny, który jest przekazywany do jednostki organizacyjnej najpóźniej na 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia tej oceny.

§ 9. 1. Jednostka organizacyjna nie może odmówić przyjęcia członka zespołu oceniającego bez przedstawienia istot-
nych powodów takiej odmowy.

2. Zakres oceny ujęty w planie, o którym mowa w § 8, obejmuje sprawdzenie spełnienia przez jednostkę organizacyjną 
wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1–4 ustawy.

3. W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji 
Dyrektor Centrum może przeprowadzić ocenę spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy w tej części 
wnioskowanego zakresu, która wykracza poza zakres akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu oceny audytor wiodący sporządza raport, który przekazywany jest do jednostki organiza-
cyjnej. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) ocenę stopnia spełnienia kryteriów akredytacji OiB przez jednostkę organizacyjną;

2) opis niezgodności w przypadku ich występowania;

3) sposób i termin usunięcia niezgodności.
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3. Jeżeli podczas oceny zostały stwierdzone niezgodności, jednostka organizacyjna w terminie 7 dni przedstawia sposób 
ich usunięcia oraz uzgadnia z audytorem wiodącym termin ich usunięcia, który nie powinien przekroczyć miesiąca od dnia 
przedstawienia sposobu usunięcia tych niezgodności.

4. Na uzasadniony wniosek jednostki organizacyjnej Dyrektor Centrum może określić dodatkowy termin usunięcia 
niezgodności, który nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.

§ 11. 1. Po usunięciu stwierdzonej niezgodności oraz przeprowadzeniu działań korygujących jednostka organizacyjna 
obowiązana jest do przekazania do Dyrektora Centrum dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności.

2. Ocenę usunięcia niezgodności i działań korygujących można przeprowadzić w formie przeglądu przesłanych przez 
jednostkę organizacyjną wszystkich dowodów ich realizacji w postaci zapisów.

3. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje wszystkich dowodów potwierdzających usunięcie 
stwierdzonej niezgodności oraz przeprowadzenia działań korygujących, konieczne jest przeprowadzenie oceny na miejscu 
w siedzibie jednostki organizacyjnej.

4. Pozytywna ocena usunięcia niezgodności i wykonania działań korygujących jest warunkiem udzielenia jednostce 
organizacyjnej akredytacji OiB.

§ 12. 1. Na podstawie analizy materiału zebranego w procesie akredytacji OiB Dyrektor Centrum przedkłada Ministrowi 
Obrony Narodowej projekt decyzji o udzieleniu akredytacji OiB albo projekt decyzji o odmowie udzielenia akredytacji OiB.

2. Jednostka organizacyjna otrzymuje trzy egzemplarze certyfikatu akredytacji OiB. 

3. Wzór certyfikatu akredytacji OiB jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Zmiana zakresu akredytacji OiB może nastąpić na wniosek jednostki organizacyjnej, której udzielono akredy-
tacji OiB. Do wniosku jednostka załącza:

1) wnioskowany zakres akredytacji OiB;

2)  certyfikaty akredytacji nadane przez inne instytucje akredytujące w obszarach dotyczących wnioskowanego rozszerze-
nia zakresu akredytacji (w przypadku ich posiadania);

3)  dokumentację systemu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnego z wymaganiami Polskich Norm dotyczących 
jednostek badawczych lub jednostek certyfikujących wyroby, uwzględniającą zmiany wynikające ze zmiany zakresu 
akredytacji OiB;

4) zapisy z procesu oceny zgodności przeprowadzonego w obszarze wnioskowanym do rozszerzenia.

2. W przypadku posiadania przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum 
Akredytacji w zakresie wnioskowanym do rozszerzenia, Dyrektor Centrum może przeprowadzić ocenę na podstawie analizy 
informacji zapisanych w dokumentacji tej jednostki.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wymagań 
dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa 
(Dz. U. Nr 72, poz. 483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 
2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 
(Dz. U. Nr 92, poz. 528).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 10 lipca 2012 r. (poz. 846)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI  
I BEZPIECZEŃSTWA (AKREDYTACJI OiB) 

 

    

   

 ia 10 lipca  2012 . (poz.        ) 

 

   

ZÓR 

 O UDZIELENIE AKREDYTACJI W ZAKRESIE OBRO  
 ECZEŃSTWA AKRE YT CJI   

(część I) 
 Wypełnia WCNJiK 

WNIOSKUJĄCY 
(nazwa i adres) 

Data wpłynięcia 

wniosku 
 

 

Numer rejestracyjny  

Podpis 

WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE AKREDYTACJI OiB JAKO: 

Lp. RODZAJ PODMIOTU WNIOSKUJĄCEGO O UDZIELENIE AKREDYTACJI OiB 

1 Jednostka badawcza  
2 Jednostka certyfikująca  

 

…………………………………………… ……………………………………………… 
        (miejscowość, data)   (podpis i pieczęć kierownika organizacji macierzystej) 
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DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ:
1) wypełniony załącznik nr 1A/1B;
2)  dokumentację systemu zarządzania (jakości), zgodnego z wymaganiami Polskich Norm dotyczących jednostek badawczych lub jedno-

stek certyfikujących wyroby;
3)  kopie procedur, metodyk badawczych lub programów certyfikacji przywołanych we wnioskowanym zakresie akredytacji;
4)  kopię opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie z właściwością wskazaną 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy 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 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528);

5)  kopie aktualnych certyfikatów akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne instytucje akredytujące;
6)  oświadczenie, że w przypadku otrzymania formalnego wniosku dostawcy o przeprowadzenie procesu oceny zgodności będzie każdo-

razowo analizowana ewentualność wystąpienia powiązań personelu z tym dostawcą i przyjęcie wniosku do realizacji będzie uzależnione 
od braku takich powiązań.

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKUJĄCYM (część II) 
Nazwa organizacji macierzystej (jeśli dotyczy): 

 

 

Kod pocztowy: Miasto: Kraj: 

Adres (ulica, nr): 

Telefon: Faks: E-mail: 

Adres strony w Internecie: http://www. 

NIP: REGON: KRS: 

Nazwa jednostki organizacyjnej: 

 

 

Kod pocztowy: Miasto: Kraj: 

Adres (ulica, nr): 

Telefon: Faks: E-mail: 

Adres strony w Internecie: http://www. 

NIP: REGON: KRS: 
Status prawny jednostki organizacyjnej (lub organizacji macierzystej, jeśli dotyczy): 

 

 

Liczba pracowników jednostki organizacyjnej: 

DANE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

za kierowanie jednostką organizacyjną: Telefon:  

– stopień, tytuł naukowy, imię i nazwisko: Faks:  

– funkcja: E-mail:  

za kontakty w sprawie akredytacji:  Telefon:  

– stopień, tytuł naukowy, imię i nazwisko: Faks:  

– funkcja: E-mail:  

 

DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ: 

1) wypełnio y zał czni  n  1A B  

o umentację syst mu zarzą  j    i         
c yfi ących y by  

3) ko ie proc dur, m todyk badawczych lu  programów certy ikac i przywo anych we wniosk wanym zakresi  akredytac i; 

4) kopię opinii Agencji Bezpiec e stwa Wewnętrznego lub Służby Kon wywia  Wojsk we o  z o nie z wła ciwośc  wskazaną 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych  o której mowa w art. 14 ust   us awy  dnia 17 l stop da 006 r  o ystem e oce y godnoś i 

yro ów prze naczonych na p trze y obro                    
1 r  r , p  8)  

5) kopie aktua nych certyfikatów akredytacji ud ielonej przez Polskie C ntrum Akredytacji lub inne instyt cje ak edytujące; 

6) ś dczeni  e w przypadku ot z m nia f rmaln  wnio ku d stawcy o pr pr w d enie procesu ceny z odn ści będzie każdora owo 
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Załącznik nr 1A
do wniosku o akredytację OiB jednostki certyfikującej

WNIOSKOWANY ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ1)

 

ik nr 1A 
d  ni ku  kredytację O B jedno tki er y i ującej 

 
IOSK WANY ZAKRES AKREDYTAC  

NOSTKI CERTYFIKUJĄCE   

Nr grupy 
wyrobów2) Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów2) 

Sy
st

em
 

ce
rt

yf
ik

ac
ji3)

 
Pr

og
ra

m
 

ce
rt

yf
ik

ac
ji3)

 

Nr normy lub 
dokumentu 

normatywnego 
Tytuł normy lub dokumentu normatywnego 

N
r 

JB
4)

 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

Wykaz jednostek badawczych, z którymi współpracuje jednostka certyfikująca wyroby4) 

Nr JB4) Nazwa jednostki badawczej i macierzystej Adres jednostki badawczej 
Nr certyfikatu akredytacji 

OiB PCA 

     

     

………………………………………………………… 
(podpis kierownika jednostki certyfikującej) 

                                                     
                 

                      
                     

 

            

                  
                

        

1)  Należy podać pełną nazwę jednostki certyfikującej i jej jednostki macierzystej, wraz z adresem pocztowym jej dyslokacji.
2)  Grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy 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.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
art. 10 ustawy.

3)  Z uwzględnieniem przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu.
4)  Do formularza należy wpisać wykaz jednostek badawczych (łącznie z numerami akredytacji), które będą mogły wykonywać badania 

wyrobów na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm/dokumentów. W kolumnie „Nr JB” należy wpisać numery jednostek 
badawczych wg numeracji w wykazie, które będą wykonywać przedmiotowe badania.
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Załącznik nr 1B
do wniosku o akredytację OiB jednostki badawczej

WNIOSKOWANY ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI BADAWCZEJ5)

 

cznik nr 1B 
 n  o e y j  O B j n i a w  

 
 

NIOSKOWANY ZAKRES AKREDYT  
EDNOSTKI BADAWCZE   

Nr grupy 
wyrobów2) 

Nazwa wyrobu lub grupy 
wyrobów6) 

Badane charakterystyki 
wyrobu i metody badawcze 

Dokumenty normatywne 
i/lub udokumentowane 
procedury badawcze 

Liczba badań 
wykonanych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

     

     

     

     

     

     

………………………………………………………… 
(podpis kierownika jednostki badawczej) 

                                                     
                 

                      
                           

       
5)  Należy podać pełną nazwę jednostki badawczej i jej jednostki macierzystej, wraz z adresem pocztowym jej dyslokacji.
6)  Grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy 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.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
art. 10 ustawy.
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 Załącznik nr 2

WZÓR

 

   

  




