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I. Ustalenia wstępne 
1. Zasady ustalania opłat za czynności wykonywane przez jednostkę notyfikowaną określa 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania 

opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1373 z późn. zm.) 

2. Na sumę kosztów składają się koszty:  

a. formalnego rozpatrzenia wniosku, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy 

oraz rejestracji wniosku;  

b. przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych procesu wytwarzania 

wyrobu;  

c. przeprowadzenia oceny zgodności;  

d. wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań;  

e. sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z 

zastosowanej procedury oceny zgodności. 

3. Wszystkie opłaty wnoszone na rzecz OCT kalkulowane są w złotych polskich w kwotach 

brutto. 

4. Opłaty wnoszone są na rachunki bankowe Politechniki Warszawskiej, wskazane na fakturze 

5. Klient jest uprawniony do uzyskania w OCT informacji o sposobie kalkulowania opłat. 

II. Opłata za formalne rozpatrzenie wniosku, dokonanie identyfikacji 

wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku – opłata wstępna  
1. Opłata wstępna uzależniona jest od czasu realizacji kontraktu i wynosi od 5% wartości 

kontraktu w przypadku kontraktów wieloletnich do 30 % wartość kontraktu w przypadku 

kontraktów kilkumiesięcznych. 

2. Istnieje możliwość doliczenia kosztów za formalne rozpatrzenie wniosku, dokonanie 

identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku do późniejszych etapów w 

przypadku zlecenia jednocześnie kilku kontraktów. 

III. Opłata za przeprowadzenie kontroli warunków techniczno-

organizacyjnych procesu wytwarzania wyrobu oraz przeprowadzenie 

oceny zgodności – oplata za przeprowadzenie procesu weryfikacji WE 
1. Opłata za przeprowadzenie procesu weryfikacji WE uzależniona jest od pracochłonności 

wyrażonej w roboczogodzinach (roboczodniach)   

2. Koszt pojedynczej roboczogodziny w procesie weryfikacji WE wynosi 120 zł. Wartość 

roboczodnia kalkulacyjnego wynosi 960 zł.    

3. Kalkulacja roboczogodzin uzależniona jest od: 
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- liczby ocenianych posterunków zapowiadawczych (od 5 do 90 roboczodni dla każdego z 

etapów oceny); 

- liczby ocenianych szlaków (od 5 do 90 roboczodni dla każdego z etapów oceny); 

- liczby ocenianych przejazdów kolejowo-drogowych (od 5 do 90 roboczodni dla każdego 

z etapów oceny); 

- wdrożenia systemu ERTMS/ETCS (od 5 do 120 roboczodni dla każdego z etapów oceny); 

IV. Opłata za wystawienie certyfikatu lub sprawozdania z badań 
1. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych następuje po wniesieniu wszystkich opłat 

związanych z procesem weryfikacji WE wynikających z niniejszego Cennika. 

2. Dokumenty certyfikacyjne wydawane są bez opłat 

V. Opłata za sprawowanie nadzoru w zakresie wykonanych 

czynności 
1. W przypadku prowadzenia oceny w module SG OCT nie pobiera opłat za sprawowanie 

nadzoru w zakresie wykonanych czynności 

 

 

 

 

  


