
Na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe czynno-
Êci wykonywane w kolejnych etapach procesu do-
puszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia, podmiot

uprawniony do pobierania op∏at, a tak˝e sposób usta-
lania ich wysokoÊci.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) jednostce dopuszczajàcej — rozumie si´ przez to
jednostk´ badawczo-rozwojowà Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej wskazanà przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, upowa˝nionà do wyda-
wania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia;

2) wnioskodawcy — rozumie si´ przez to producenta
wyrobu lub jego upowa˝nionego przedstawiciela,
ubiegajàcego si´ o wydanie lub zmian´ dopusz-
czenia.

§ 3. 1. Proces dopuszczenia wyrobów s∏u˝àcych
zapewnieniu bezpieczeƒstwa publicznego lub ochro-
nie zdrowia i ˝ycia oraz mienia, wprowadzanych do

———————
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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
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z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany
i kontroli dopuszczenia wyrobów, op∏at pobieranych przez jednostk´ uprawnionà oraz sposobu ustalania

wysokoÊci op∏at za te czynnoÊci



u˝ytkowania w jednostkach ochrony przeciwpo˝aro-
wej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alar-
mowania o po˝arze lub innym zagro˝eniu oraz do pro-
wadzenia dzia∏aƒ ratowniczych, a tak˝e wyrobów sta-
nowiàcych podr´czny sprz´t gaÊniczy, zwanych dalej
„wyrobami”, obejmuje nast´pujàce czynnoÊci:

1) wst´pnà formalnà ocen´ wniosku o wydanie do-
puszczenia, dokonanie identyfikacji producenta
wyrobu oraz rejestracj´ wniosku;

2) pobranie i przeprowadzenie badaƒ próbki wyrobu
przez jednostk´ dopuszczajàcà;

3) analiz´ wyników badaƒ dostarczonych przez
wnioskodawc´;

4) ocen´ warunków techniczno-organizacyjnych
producenta;

5) analiz´ dokumentacji wyrobu;

6) wydanie dopuszczenia.

2. Proces zmiany dopuszczenia obejmuje odpo-
wiednio czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stosownym do zmian.

3. Kontrola dopuszczenia jest ocenà zgodnoÊci wy-
robu z wymaganiami technicznych dokumentów od-
niesienia i obejmuje nast´pujàce czynnoÊci:

1) pobranie próbki wyrobu do badaƒ;

2) badanie próbki wyrobu;

3) ocen´ zgodnoÊci wyrobu z wymaganiami tech-
nicznych dokumentów odniesienia na podstawie
przeprowadzonych badaƒ;

4) sporzàdzenie protoko∏u z przeprowadzonej
kontroli.

§ 4. 1. CzynnoÊci, o których mowa w § 3 ust. 1
z wy∏àczeniem pkt 4, ust. 2 i 3 pkt 2—4, dokonuje si´
w siedzibie jednostki dopuszczajàcej, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach jednostka do-
puszczajàca mo˝e wykonaç badania wyrobu w miej-
scu produkcji lub eksploatacji pod warunkiem zapew-
nienia mo˝liwoÊci przeprowadzenia badaƒ metodami
uznanymi przez t´ jednostk´.

§ 5. 1. Za czynnoÊci, o których mowa w § 3, pobie-
rane sà op∏aty. Op∏aty zawierajà równie˝ kwot´ podat-
ku od towarów i us∏ug, je˝eli na podstawie odr´bnych
przepisów czynnoÊci te sà opodatkowane podatkiem
od towarów i us∏ug.

2. Oprócz op∏at za czynnoÊci wymienione w § 3
wnioskodawca jest obowiàzany do pokrycia kosztów
delegacji s∏u˝bowej pracowników jednostki dopusz-
czajàcej w przypadku pobierania próbek wyrobu, do-
konywania przez nich badaƒ wyrobu w miejscu pro-
dukcji lub eksploatacji oraz przeprowadzania oceny
warunków techniczno-organizacyjnych u producenta,
w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach dotyczàcych za-
sad wyp∏acania diet i innych nale˝noÊci z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowych.

3. Podmiotem uprawnionym do pobierania op∏at
za czynnoÊci, o których mowa w § 3, z wy∏àczeniem
op∏at za czynnoÊci, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
po˝arowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

4. Za badania wyrobu wykonywane dla potrzeb
czynnoÊci zwiàzanych z wydaniem, zmianà i kontrolà
dopuszczenia, przeprowadzane przez laboratoria,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, wnioskodawca uisz-
cza op∏aty w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
przez te laboratoria.

5. W przypadku równoczesnego wykonywania ba-
daƒ wyrobu i przeprowadzania czynnoÊci zwiàzanych
z wydaniem lub zmianà dopuszczenia wyrobów o zbli-
˝onych rozwiàzaniach technicznych, dostarczonych
przez tego samego wnioskodawc´, op∏ata za wydanie
lub zmian´ dopuszczenia ulega zmniejszeniu stosow-
nie do poniesionych kosztów.

§ 6. 1. Przy ustalaniu op∏at za czynnoÊci zwiàzane
z wydaniem lub zmianà dopuszczenia uwzgl´dnia si´
koszty poszczególnych etapów procesu dopuszczenia
lub zmiany dopuszczenia, o których mowa w § 3 ust. 1
i 2.

2. Odp∏atnoÊç za przeprowadzenie czynnoÊci,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustala si´ w wyso-
koÊci 50 % kwoty przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia w poprzednim kwartale, og∏oszonego przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podsta-
wie przepisów o waloryzacji oraz zasadach ustalania
emerytur i rent.

3. Odp∏atnoÊç za czynnoÊci, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 4—6 oraz ust. 2, ustala si´ na podstawie udo-
kumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzino-
wej.

4. Odp∏atnoÊç za badania, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2, ustala si´ na podstawie udokumentowa-
nej liczby godzin pracy i stawki godzinowej,
z uwzgl´dnieniem rzeczywiÊcie poniesionych kosztów
na czynnoÊci badawcze.

§ 7. 1. Przy ustalaniu op∏at za kontrol´ dopuszcze-
nia uwzgl´dnia si´ koszty poszczególnych etapów pro-
cesu kontroli, o których mowa w § 3 ust. 3.

2. Op∏aty za czynnoÊci, o których mowa w § 3
ust. 3 pkt 1, 3 i 4, ustala si´ na podstawie udokumen-
towanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej.

3. Op∏aty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, usta-
la si´ na podstawie udokumentowanej liczby godzin
pracy i stawki godzinowej, z uwzgl´dnieniem rzeczy-
wiÊcie poniesionych kosztów na czynnoÊci badawcze.

4. Przepisy § 5 ust. 2, 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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