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A. PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE  	informacje zawarte w polach oznaczonych z lewej strony grubą linią zostaną zamieszczone na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl (po udzieleniu akredytacji); Aktualizacja danych przez akredytowane podmioty dokonywana jest poprzez portal IBOK;
Numer akredytacji: [                                 ]  	wypełnić jeśli dotyczy; Nr rejestracyjny : [                                 ] 2

1) Nazwa podmiotu:


Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

Adres strony w Internecie:   http://
Status prawny: 	w przypadku istotnych zmian prosimy dołączyć aktualny dokument potwierdzający status prawny (np. wypis z KRS);

NIP: 
REGON: 
KRS:2

Oznaczenie sądu rejestrowego2:

Kapitał zakładowy2:
Kapitał wpłacony2:
Kapitał własny2:

2) Nazwa jednostki lub laboratorium (jeśli dotyczy):


Kod pocztowy:
Miasto: 
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:   

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

Adres strony w Internecie:   http://

NIP:
REGON:

3) Płatnik:


Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

NIP:
REGON:


4) Nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych:
Kierownik jednostki lub laboratorium
Tel.
Fax.
E-mail 
Imię i nazwisko:



Funkcja:	

5) Dane do korespondencji: 	dane te służą PCA do przesyłania informacji związanych z procesami akredytacji i nadzoru, włącznie z informacjami wynikającymi z kontraktu §11 punkt 3;
Tel.
Fax.
E-mail 
Imię i nazwisko:



Funkcja:
Nazwa podmiotu:
Adres (ulica nr):



Kod pocztowy:
Miasto:

..............................................................



..................................................................
Data, podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej
Pieczątka jednostki/laboratorium

B. DANE O DZIAŁACH/ ZAKŁADACH/ ODDZIAŁACH/ FILIACH  	dotyczy działów/ zakładów/ oddziałów/ filii  wymienionych w zakresie akredytacji; jeżeli ich liczba jest większa prosimy o wypełnienie sekcji B w odpowiedniej liczbie; 
   Numer akredytacji: [                                 ] 	wypełnić jeśli dotyczy; Nr rejestracyjny : [                                 ] 6

1) Nazwa jednostki lub laboratorium będącego działem/ zakładem/ oddziałem/ filią podmiotu:

2) Dane kontaktowe (nie wypełniać w przypadku, gdy są takie same jak w części A 2)

Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

Adres strony w Internecie:   http://
3) Kierownik działu/ zakładu /oddziału/ /filii:
tel.
fax
E-mail
Imię i nazwisko:



Funkcja:

1) Nazwa jednostki lub laboratorium będącego działem/ zakładem/ oddziałem/ filią podmiotu:

2) Dane kontaktowe (nie wypełniać w przypadku, gdy są takie same jak w części A 2)

Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

Adres strony w Internecie:   http://
3) Kierownik działu/ zakładu /oddziału/ /filii:
tel.
fax
E-mail
Imię i nazwisko:



Funkcja:

1) Nazwa jednostki lub laboratorium będącego działem/ zakładem/ oddziałem/ filią podmiotu:

2) Dane kontaktowe (nie wypełniać w przypadku, gdy są takie same jak w części A 2)

Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:

Adres (ulica nr):
Województwo:

Telefon(y):
Fax:
E-mail:

Adres strony w Internecie:   http://
3) Kierownik działu/ zakładu /oddziału/ /filii:
tel.
fax
E-mail
Imię i nazwisko:



Funkcja:


..............................................................






Data, podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej


