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1 Wstęp 

Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji prowadzi  

 i nadzoruje w imieniu Ministra Obrony Narodowej procesy akredytacji obronności  

i bezpieczeństwa (OiB) jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, 

dokonujących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności 

 i bezpieczeństwa państwa (określanych dalej jako jednostki) na podstawie ustawy  

z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 

1700, z 2010 r. Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 92, poz. 528). 

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) jako „jednostka 

akredytująca” w rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17011:2004 - „Ocena zgodności 

– Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację 

jednostek oceniających zgodność”, wydaje symbole akredytacji OiB, które mają być 

stosowane przez jednostkę oraz określa zasady dotyczące ich ochrony  

i posługiwania się nimi. 

Akredytowane przez Ministra Obrony Narodowej jednostki powinny stosować 

symbole akredytacji OiB zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie 

oraz w odniesieniu do takiego zakresu, w jakim akredytacja została udzielona. 

Stosowanie symboli akredytacji OiB w sposób nieopisany w tym dokumencie, 

wymaga pisemnej akceptacji WCNJiK. 

2 Symbol akredytacji OiB  

Symbole akredytacji OiB słuŜą do wskazania zainteresowanym stronom, Ŝe 

jednostka posiada kompetencje do prowadzenia oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności państwa uznane przez Ministra Obrony 

Narodowej (w zakresie określonym decyzją MON). 

Stosowanie symboli akredytacji OiB przez ww. jednostki, słuŜy równieŜ do 

potwierdzenia statusu posiadanej akredytacji, dlatego dokumenty jednostki, które 

zawierają wyniki związane z akredytowaną działalnością powinny być oznaczone 

tymi symbolami. Tylko takie dowody mogą być wykorzystywane w celu uznawania 

wyników przeprowadzonych procesów oceny zgodności. 
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Jako element symboli akredytacji OiB uŜywane jest logo WCNJiK (Rozkaz 

Dyrektora WCNJiK Nr 28/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia 

do uŜytku wzoru logo Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości Kodyfikacji 

(WCNJiK) oraz zasad jego stosowania). 

  Logo WCNJiK 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 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) dokumentem potwierdzającym uzyskanie 

akredytacji OiB jest certyfikat akredytacji OiB. 

Na podstawie wydanego przez Ministra Obrony Narodowej certyfikatu akredytacji 

OiB jednostki są uprawnione do stosowania symboli akredytacji OiB.  

Przedmiotowe symbole są przekazywane jednostkom wraz z certyfikatem akredytacji 

OiB i zasadami stosowania, lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Ponadto niniejsze zasady stosowania symboli akredytacji OiB umieszczone są na 

stronie internetowej WCNJiK w zakładce „jakość - ocena zgodności OiB”. 

3 Forma graficzna i wygl ąd symboli akredytacji OiB 

Akredytowane jednostki stosują symbole akredytacji OiB w formie (w tym 

rozmiarze i kolorze) określonej w niniejszym dokumencie. 

 Symbole akredytacji OiB stanowią kombinację logo WCNJiK oraz skrótu 

literowego MON. Litery JC albo JB oznaczają odpowiednio: jednostka certyfikująca, 

jednostka badawcza. 

Symbole akredytacji OiB naleŜy stosować w połączeniu z numerem akredytacji, 

który powinien być umieszczony centralnie względem znaku (patrz rysunek nr 1). 

Podstawowy rozmiar czcionki numeru akredytacji: Arial 10 pkt. (min. 8 pkt.). 

JeŜeli w skład jednostki wchodzi kilka akredytowanych laboratoriów, którym 

udzielono odrębnych akredytacji, jednostka macierzysta moŜe na dokumentach  



WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

WCNJiK                                                                                                Edycja 1, z 15.03.2013 r. - 5 - 

i materiałach reklamowych umieszczać symbol akredytacji OiB wraz  

z numerami wszystkich posiadanych akredytacji w tym obszarze (patrz rysunek nr 2). 

Podstawowe wymiary symboli akredytacji OiB wynoszą: szerokość: 26 mm  

i wysokość: 30 mm.  

 

26 mm 

 

 

MoŜna stosować wersje symboli akredytacji OiB w skali szarości jedynie na 

dokumentach, które w całości są czarno-białe (dotyczy to równieŜ kopii 

dokumentów). 

 
 

 

Symbole akredytacji OiB naleŜy stosować w połączeniu z numerem udzielonej 

akredytacji oraz logo lub nazwą akredytowanej jednostki podaną  

w dokumentach akredytacyjnych. 

Symbole mogą być zwiększane lub zmniejszane z zachowaniem proporcji, 

kolorów oraz czytelności poszczególnych elementów. 

Stosowanie wymiarów mniejszych niŜ podstawowe wymaga uzyskania pisemnej 

zgody WCNJiK. 

30 mm 
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Symbole akredytacji OiB: 

 

 

 

rysunek nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

rysunek nr 2  

 
    nr/MON/rok 

 
nr/MON/rok 1 

 

 
       xx/MON/rok 
       yy/MON/rok 
       zz/MON/rok 
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Symbole akredytacji występują w poniŜszych kolorach na białym tle: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole akredytacji OiB przekazywane są w formie elektronicznej w postaci 

bitmapy.  

4 Zasady posługiwania si ę symbolami akredytacji OiB 

Symbole akredytacji OiB jednostka stosuje w dokumentach związanych  

z prowadzoną działalnością, w szczególności w:           

• sprawozdaniach z badań,  

• certyfikatach zgodności wyrobu, 

• dokumentach i materiałach reklamowych, w szczególności: 

- dokumentach handlowych,  

- dokumentach i materiałach promocyjnych lub informacyjnych,  

- stronach internetowych  

i wyłącznie w odniesieniu do takiego zakresu, na jaki uzyskała akredytację OiB. 

W dokumentach wydawanych w ramach posiadanej akredytacji OiB,  

w szczególności sprawozdaniach z badań, certyfikatach zgodności, symbole 

akredytacji OiB umieszczane są na stronie tytułowej w pozycji równorzędnej pod 

względem umiejscowienia i proporcji do logo lub nazwy akredytowanego podmiotu 

oraz do innych symboli akredytacji. 

 
 
 

 
PANTONE Trans. White 

 
 
 

 
PANTONE Cool Gray 2 

 
 
 

                          
PANTONE 200 C 
 

 
 
 

 
PANTONE 280 C 
 

 
 
 

 
PANTONE 485C 
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 Jednostka, której certyfikat akredytacji OiB uległ zawieszeniu, nie stosuje symboli 

akredytacji OiB w okresie trwania zawieszenia. 

JeŜeli akredytacja OiB została cofnięta lub utraciła swoją waŜność jednostka 

zaprzestaje stosowania symboli akredytacji OiB. 

Jednostka nie moŜe przenosić uprawnienia do posługiwania się symbolami 

akredytacji OiB na jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną. 

Symbole akredytacji OiB nie powinny być stosowane w sposób wprowadzający 

zainteresowane strony w błąd odnośnie zakresu posiadanej akredytacji. 

 

4.1 Szczegółowe zasady posługiwania si ę symbolem akredytacji JB OiB  

Symbol akredytacji JB OiB nie powinien być stosowany na dokumentach 

przedstawiających wyniki badań, które zawierają więcej niŜ 20 % : 

- własnych wyników badań, które nie są akredytowane 

- wyników badań wykonanych przez podwykonawcę. 

Korzystając z podwykonawstwa laboratorium badawcze moŜe wydawać dokument 

przedstawiający wyniki badań z symbolem akredytacji JB OiB pod warunkiem, Ŝe 

ww. sprawozdanie zawiera wyniki badań wykonanych przez podwykonawców,  

a takŜe przez samo laboratorium badawcze w ramach posiadanej akredytacji OiB 

oraz zawiera rozróŜnienie, które badania zostały wykonane przez podwykonawców. 

JeŜeli w dokumencie przedstawiającym wyniki badań umieszcza się wyniki od 

podwykonawców i własne nieakredytowane, ich suma nie moŜe przekroczyć 20% 

wszystkich wyników. 

W dokumencie przedstawiającym wyniki badań zawierającym akredytowane  

i nieakredytowane wyniki badań powinno być czytelne rozróŜnienie wyników 

akredytowanych od nieakredytowanych. 

Laboratorium moŜe wydawać dokument przedstawiający wyniki badań  

z symbolem akredytacji OiB tylko, gdy zostały autoryzowane przez upowaŜnione 

osoby. 
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4.2 Szczegółowe zasady posługiwania si ę symbolem akredytacji JC OiB przez 

jednostki certyfikuj ące wyroby 

Jednostki certyfikujące wyroby mogą przekazywać symbol akredytacji OiB swoim 

klientom do stosowania w dokumentach i materiałach reklamowych. Powinny 

zapewnić właściwe stosowanie symbolu akredytacji przez swoich klientów  

i nadzorować ten obszar. 

Jednostki certyfikujące wyroby mogą przekazywać symbol akredytacji JC OiB 

klientom tylko w połączeniu ze swoim logo lub znakiem certyfikacji (patrz rysunek 3). 

 

 

 

  nr/MON/rok 

 

Rysunek 3 

 

Symbol akredytacji JC OiB moŜe być stosowany tylko w odniesieniu do 

akredytowanego programu certyfikacji. 

5 Tekstowe powoływanie si ę na akredytacj ę OiB 

Dopuszczalne jest stosowanie przez akredytowane jednostki powołań 

tekstowych na akredytację, zamiast uŜywania symbolu akredytacji OiB, w formie 

następującego zwrotu: 

„Jednostka badawcza posiadająca akredytację OiB udzieloną przez Ministra 

Obrony Narodowej w zakresie nr 49/MON/2012”. 

Klienci akredytowanych jednostek mogą się powoływać na akredytację jednostki 

badawczej lub certyfikującej przywołując następujący zwrot: 

 

 
 

ZNAK 
CERTYFIKACJI 
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„Badania zostały wykonane przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację 

OiB udzieloną przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie nr 49/MON/2011”. 

Stosowanie powołań innych niŜ wskazane wymaga akceptacji WCNJiK. 

6 Sposób monitorowania posługiwania si ę symbolami akredytacji OiB 

Monitorowanie posługiwania się symbolami akredytacji OiB odbywa się  

w ramach corocznej oceny w nadzorze prowadzonej w jednostce badawczej i/lub 

certyfikującej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie 

nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi (Dz.U., poz. 

847). 

7 Postanowienia ko ńcowe 

Niniejszy dokument obowiązuje od 15.03.2013 roku. 

Został wprowadzony Rozkazem Dyrektora WCNJiK Nr 53 z 20 marca 2013 roku. 

 

 

 


