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Komunikat nr 266 z dnia 23.10.2018 r. 
w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją - 

dokument DA-04 
 
Zgodnie z zapisem par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek 
oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U. 2016 poz. 1850) 
Polskie Centrum Akredytacji w 2018 roku dokonało przeglądu cennika, którego celem było 
ustalenie stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów czynności związanych z akredytacją 
przy jednoczesnej realizacji działalności nie nastawionej na zysk. W związku z tym wprowadza 
się do stosowania znowelizowany dokument DA-04 „Cennik opłat za czynności związane 
z akredytacją” (wydanie 14 z 23.10.2018 r.). 
Nowelizacja cennika została wprowadzona w związku ze zmianą struktury procesu akredytacji 
jednostek oceniających zgodność, wynikającą z nowelizacji normy ISO/IEC 17011 oraz 
potrzebą zapewnienia większej transparentności zasad kalkulowania kosztów w oparciu o ich 
pracochłonność. W znowelizowanym cenniku uwzględniono również zasady kalkulowania 
kosztów ocen producentów materiałów odniesienia (RMP) i opłaty za uczestnictwo w krajowym 
systemie akredytacji w obszarze RMP w związku z rozszerzeniem przez PCA działalności 
akredytacyjnej o nowy obszar oceny zgodności. 
Zmiany cennika, w szczególności dotyczą: 

 ustalenie kosztów audytorodnia jako podstawy do kalkulowania kosztów oceny; 
 przyjęcia zasady ustalania kosztów oceny w oparciu o jej pracochłonność określoną na 

podstawie rzeczywistej liczby dni trwania oceny; 
 powiązania pracochłonności poszczególnych ocen z liczbą wymaganych dla jej 

przeprowadzenia audytorodnii; 
 ustalenia kosztów audytorodnia kalkulacyjnego w powiązaniu z rodzajem oceny i kategorią 

audytora. 
Wprowadzone zmiany nie mają na celu wzrostu kosztów ocen realizowanych przez PCA, co 
zostało potwierdzone przeprowadzonymi wstępnymi symulacjami. 
Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-04 zostały oznaczone kolorem czerwonym. 
Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 13 dokumentu DA-04 z dnia 12.10.2017 r.  
i obowiązuje od dnia 1.01.2019 r. 
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