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1. WSTĘP 20 
1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane z akredytacją określa rozporządzenie 21 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania 22 
opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz 23 
maksymalnych wysokości tych opłat (Dz.U. 2016 poz. 1850). 24 

1.2. Cennik określa szczegółowe zasady kalkulowania następujących opłat: 25 
- opłata wstępna, 26 
- opłata za oceny związane z procesem akredytacji (w tym wizytację wstępną), 27 
- opłata za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad akredytowanymi 28 

podmiotami tj. opłata za oceny związane z procesami nadzoru, 29 
- opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji. 30 

1.3. Wszystkie opłaty wnoszone na rzecz PCA kalkulowane są w złotych polskich 31 
w kwotach brutto. 32 

1.4. Opłaty wnoszone są na następujące rachunki bankowe PCA w Banku Gospodarstwa 33 
Krajowego, 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7: 34 
- rachunek przedpłat: 76 1130 1017 0020 1232 0820 0001  35 
- rachunek bieżący: 22 1130 1017 0020 1232 0820 0003. 36 

1.5. Klient (jednostka oceniająca zgodność - CAB) jest uprawniony do uzyskania w PCA 37 
informacji o sposobie kalkulowania opłat. 38 

2. OPŁATA WSTĘPNA 39 
2.1. Opłata wstępna, związana ze złożeniem wniosku o akredytację, jest wnoszona na 40 

rachunek bieżący i wynosi: 41 
- dla laboratoriów i jednostek inspekcyjnych – 500 zł; 42 
- dla pozostałych podmiotów  - 1 000 zł.  43 

2.2. Opłata wstępna wnoszona jest jednorazowo, łącznie z wnioskiem i nie podlega 44 
zwrotowi. 45 

3. OPŁATA ZA PROCES AKREDYTACJI LUB NADZORU  46 
3.1. Opłata za oceny związane z procesem akredytacji lub procesami nadzoru jest 47 

kalkulowana na podstawie pracochłonności kalkulacyjnej wyrażonej w audytorodniach 48 
niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia oceny oraz przedstawienia i oceny 49 
jej wyników, w tym sporządzenia raportu przez poszczególnych członków zespołu 50 
oceniającego, zgodnie z Tabelą 1.  51 

3.2. Koszt audytorodnia kalkulacyjnego wynosi: 52 
 przy wizytacji wstępnej w procesie akredytacji:  53 
 audytora wiodącego - 1700 zł;  54 
 audytora technicznego – 1500 zł. 55 

 w ocenach na miejscu w procesie akredytacji i nadzoru oraz przy obserwacji 56 
powiązanej z oceną na miejscu:  57 
 audytora wiodącego - 3000 zł za pierwszy dzień oceny i 1000 zł za każdy 58 

następny; 59 
 audytora technicznego i eksperta - 2400 zł za pierwszy dzień oceny  60 

i 1000 zł za każdy następny. 61 
 w ocenach w  formie przeglądu dokumentacji w procesach nadzoru, w tym 62 

dotyczących zmian zakresu akredytacji audytora wiodącego, technicznego 63 
i eksperta - 1700 zł. 64 
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3.3. Liczba audytorodni kalkulacyjnych podana w Tabeli 1, może być zwiększona 65 
w przypadku organizacji wielodyscyplinarnych lub pracujących w więcej niż jednej 66 
lokalizacji. 67 

3.4. W przypadku łączenia procesów w nadzorze (np. planowanego nadzoru i rozszerzenia 68 
zakresu akredytacji), liczba audytorodni kalkulacyjnych jest wynikiem analizy 69 
pracochłonności poszczególnych procesów i możliwości działań wspólnych dla tych 70 
procesów. 71 

3.5. Jeśli w procesie akredytacji i nadzoru ocena korekcji/działań korygujących wymaga 72 
przeprowadzenia dodatkowej oceny na miejscu lub obserwacji, kalkuluje się ją osobno, 73 
w zależności od pracochłonności oceny i składu zaangażowanego zespołu 74 
oceniającego.  75 

3.6. Opłaty za oceny przeprowadzone z udziałem audytorów lub ekspertów zagranicznych, 76 
lub za oceny przeprowadzone w języku obcym są kalkulowane indywidualnie, 77 
z uwzględnieniem m.in. wynagrodzenia audytora/eksperta, kosztów przejazdów, 78 
tłumacza itp. 79 

3.7. Opłaty za oceny przeprowadzone poza granicami Polski na zlecenie PCA przez 80 
zagraniczne jednostki akredytujące są kalkulowane według stawek tych jednostek, 81 
z uwzględnieniem kosztów oceny poniesionych przez tą jednostkę oraz kosztów 82 
poniesionych przez PCA, w tym kosztu tłumaczeń. Kosztami oceny w formie noty 83 
księgowej (w zł) jest obciążany podmiot wnioskujący o akredytację lub akredytowany.  84 

3.8. Opłaty za oceny na miejscu są wnoszone w dwóch ratach, w formie: 85 
- przedpłaty wnoszonej na 15 dni przed terminem oceny na rachunek przedpłat 86 

w wysokości co najmniej 60% kosztów kalkulacyjnych, potwierdzonej fakturą 87 
wystawioną przez PCA. Podstawą dokonania przedpłaty jest faktura PRO FORMA 88 
wystawiona przez PCA. Z wnoszenia opłat w formie przedpłat zwolnione są 89 
jednostki budżetowe na podstawie § 15 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów 90 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych 91 
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2015 poz. 1542). 92 

- wyrównania do 100% kosztów kalkulacyjnych, na rachunek bieżący, na podstawie 93 
faktury wystawionej przez PCA. 94 

3.9. Opłaty za ocenę w formie przeglądu dokumentacji są wnoszone na rachunek bieżący 95 
w wysokości 100% kosztów kalkulacyjnych, na podstawie faktury wystawionej przez 96 
PCA. 97 

3.10. Opłaty za obserwacje są wnoszone na rachunek bieżący w wysokości 100% kosztów 98 
kalkulacyjnych, na podstawie faktury wystawianej przez PCA. 99 

3.11. Opłaty za nadzór nad weryfikatorami zagranicznymi (np. EMAS) są kalkulowane na 100 
podstawie liczby audytorodni kalkulacyjnych, potrzebnych do oceny działalności 101 
weryfikatora, zgodnie z Tabelą 1. 102 

3.12. Podmiot wnioskujący o akredytację lub akredytowany w ramach opłaty za ocenę 103 
pokrywa: 104 
- koszty kalkulowane na podstawie audytorodni kalkulacyjnych, zgodnie z Tabelą 1; 105 
- koszty zakwaterowania członków zespołu oceniającego.  106 

3.13. Dla ocen realizowanych w Polsce PCA dokonuje rezerwacji noclegów dla członków 107 
zespołu oceniającego w hotelu o typowym standardzie w danej miejscowości. 108 
Wstępna kalkulacja kosztów oceny na miejscu/obserwacji jest zwiększana o koszty 109 
noclegu dla członków zespołu oceniającego w wysokości 250 zł/nocleg/osobę. Po 110 
przeprowadzeniu oceny na miejscu/obserwacji PCA ustala rzeczywisty koszt 111 
zakwaterowania na podstawie otrzymanej faktury za nocleg. Różnica wynikająca 112 
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z rozliczenia kosztów noclegu jest uwzględniana przy końcowym rozliczeniu kosztów 113 
oceny.  114 

3.14. Zespołowi oceniającemu przysługuje nocleg w hotelu w przeddzień oceny na 115 
miejscu/obserwacji w przypadku niedogodnego połączenia komunikacyjnego lub 116 
znacznej odległości. W szczególnie trudnych uwarunkowaniach komunikacyjnych, 117 
zespołowi przysługuje również nocleg po ocenie. 118 

3.15. W przypadku ocen prowadzonych przez PCA poza granicami Polski, w których 119 
uczestniczy audytor/ekspert PCA, podmiot wnioskujący o akredytację lub 120 
akredytowany odpowiada za organizację przejazdu oraz pobytu (np. zakup biletów, 121 
rezerwacje i opłacenie noclegów) a także pokrywa wszelkie koszty z tym związane.  122 

3.16. Podmiot wnioskujący o akredytację lub akredytowany jest zobowiązany do 123 
zapewnienia transportu lub pokrycia kosztów przejazdów (o ile są) w trakcie oceny na 124 
miejscu/obserwacji, w szczególności pomiędzy lokalizacjami ocenianymi w ramach 125 
jednej oceny. 126 

3.17. Koszty wyżywienia członków zespołu oceniającego pokrywa PCA. 127 
3.18. W przypadku zmian warunków oceny oraz w przypadku przerwania procesu 128 

akredytacji lub nadzoru, PCA rozlicza rzeczywiście poniesione koszty. 129 
3.19. Warunkiem przeprowadzenia procesów akredytacji lub nadzoru jest wniesienie opłat 130 

skalkulowanych zgodnie z niniejszym Cennikiem. 131 
3.20. Wydanie certyfikatów akredytacji następuje po wniesieniu wszystkich opłat związanych 132 

z procesem akredytacji lub nadzoru wynikających z niniejszego Cennika. Certyfikaty 133 
akredytacji wydawane są bez opłat. 134 

3.21. Od nieterminowo uregulowanych faktur nalicza się odsetki ustawowe. 135 
3.22. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w 136 

sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek 137 
oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U z 2016 poz. 138 
1850) dla czynności opisanych w pkt 3 ustalono maksymalne opłaty: 139 
- dla opłat związanych z oceną jednostki oceniającej zgodność w procesie 140 

akredytacji - 50 000 zł,  141 
- dla czynności związanych z ocenami realizowanymi w ramach sprawowanego 142 

nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność - 75 000 zł 143 
rocznie,  144 

- za wystawienie certyfikatu akredytacji - 50 zł1 145 
 146 

Tabela 1 147 
Proces i rodzaj oceny Pracochłonność kalkulacyjna *) (AD) 

 AW AT/E 

OCENY ZWIĄZANE Z PROCESEM AKREDYTACJI 

Wizytacja wstępna (nieobligatoryjna) 1,0 1,0 

Ocena na miejscu 1,0 – 3,0 1,0 – 3,0 

OCENY ZWIĄZANE Z PROCESEM NADZORU 

Ocena na miejscu/obserwacja 0,5 – 3,0 0,5 – 3,0 

Przegląd dokumentacji 0,75 - 1,25 
Legenda do Tabeli 1:  

                                                
 
1 Aktualnie PCA nie pobiera opłat za wystawienie certyfikatu – patrz pkt. 3.20. 
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AW - Audytor wiodący; AT/E - Audytor techniczny / Ekspert techniczny 
AD - audytorodzień 
*) Pracochłonność kalkulacyjna podana w tabeli dotyczy AW i jednego AT/E. Zasady organizowania i przeprowadzania ocen,  
w tym ustalania składu zespołu oceniającego podaje dokument DA-01 „Opis systemu akredytacji”. 

4. OPŁATA ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W KRAJOWYM SYSTEMIE 148 
AKREDYTACJI 149 
4.1. Zasady ogólne dotyczące opłat za czynności związane z uczestnictwem 150 

w krajowym systemie akredytacji: 151 
4.1.1. Okresem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do naliczania opłaty za czynności 152 

związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji jest rok kalendarzowy. 153 
Podstawę kalkulowania opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym 154 
systemie akredytacji stanowi oświadczenie (formularz FA-113) wypełnione i podpisane 155 
przez odpowiedzialne osoby akredytowanego podmiotu. W przypadku przesłania 156 
formularza FA-113 drogą elektroniczną podstawę autoryzacji stanowić będą parametry 157 
logowania do Portalu IBOK przekazane przez PCA.   158 

4.1.2. Oświadczenie FA-113 jest przekazywane do PCA przez akredytowany podmiot 159 
w terminie od 1 do 15 stycznia bieżącego roku. Dane zawarte w oświadczeniu dotyczą 160 
stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok naliczenia opłaty zgodnie  161 
z p. 4.1.1. 162 

4.1.3. Dane zawarte w oświadczeniu FA-113 podlegają weryfikacji przeprowadzonej w PCA 163 
w oparciu o dane pozyskane podczas najbliższej oceny w nadzorze (formularz  164 
FA-152). Dane pozyskane podczas oceny dotyczą stanu zatrudnienia na dzień 31 165 
grudnia poprzedniego roku. W przypadku oceny w formie przeglądu dokumentacji, 166 
formularz FA-113 stanowi również element weryfikacji danych. 167 

4.1.4. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 168 
kalkulowana jest według zasad podanych w punkcie 4.2 - 4.9 oddzielnie dla 169 
akredytowanych:  170 
- laboratoriów badawczych,  171 
- laboratoriów medycznych, 172 
- laboratoriów wzorcujących,  173 
- jednostek inspekcyjnych,  174 
- organizatorów badań biegłości, 175 
- jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi,  176 
- jednostek certyfikujących osoby,  177 
- jednostek certyfikujących systemy zarządzania,  178 
- jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego, 179 

jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne oraz certyfikacji 180 
integrowanej produkcji roślin,  181 

- weryfikatorów EMAS,  182 
- weryfikatorów raportów rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych (GHG), 183 
- producentów materiałów odniesienia. 184 

4.1.5. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji może 185 
być kalkulowana łącznie: dla akredytowanych laboratoriów badawczych, lub 186 
laboratoriów wzorcujących, lub laboratoriów medycznych, lub dla akredytowanych 187 
jednostek inspekcyjnych na podstawie wniosku o naliczanie łącznych opłat (formularz 188 
FA-156). Wniosek o naliczenie opłaty łącznej składa podmiot, który przyjmuje na siebie 189 
zobowiązanie wnoszenia terminowych opłat z tytułu opłaty łącznej, dla akredytowanych 190 
podmiotów wskazanych we wniosku. Kryterium łącznego naliczania opłaty jest 191 
powiązanie prawne lub powiązania o charakterze finansowym podmiotu 192 
wnioskującego z podmiotami, których opłata będzie podlegać połączeniu. Wniosek  193 
FA-156 potwierdzony przez osobę reprezentującą podmiot wnioskujący wraz 194 
z formularzami FA-113 jest składany raz w roku do 15 stycznia bieżącego roku 195 
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w formie papierowej. W przypadku zawieszenia, cofnięcia, wygaśnięcia lub rezygnacji 196 
z akredytacji podmiotu, którego opłata była naliczana łącznie, opłata za czynności 197 
związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji w roku, którego dotyczy 198 
wniosek, nie ulega zmianie. 199 

4.1.6. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 200 
podmiotów nowo akredytowanych są pobierane kwartalnie na podstawie informacji 201 
zawartych w formularzu FA-113, po uzyskaniu akredytacji, począwszy od następnego 202 
kwartału kalendarzowego do końca roku kalendarzowego, w którym podmiot uzyskał 203 
akredytację, przy uwzględnieniu ustaleń punktów 4.2 - 4.9. 204 

4.1.7. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 205 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji są kalkulowane na podstawie informacji 206 
z okresu rozliczeniowego zawartych w formularzu FA-113 i są wnoszone w czterech 207 
(4) równych, niezmiennych ratach, przy uwzględnieniu ustaleń punktów 4.2 - 4.9. 208 

4.1.8. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 209 
wnoszone są na rachunek bieżący PCA na podstawie faktury wystawionej przez PCA 210 
w pierwszym miesiącu rozpoczynającym kolejny kwartał kalendarzowy. 211 

4.1.9. Dla opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 212 
ustalono maksymalną kwotę w wysokości 50 000 zł rocznie dla każdego rodzaju 213 
akredytowanego podmiotu. 214 

4.1.10. Podstawą do niepobierania opłat za czynności związane z uczestnictwem w systemie 215 
akredytacji jest decyzja PCA o cofnięciu akredytacji lub zawieszeniu akredytacji 216 
w całości zakresu. Opłaty za czynności związane z uczestnictwem systemie 217 
akredytacji są anulowane począwszy od kolejnego kwartału kalendarzowego, 218 
następującego po podjęciu decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu akredytacji.  219 

4.1.11. W przypadku przeniesienia akredytacji na nowy podmiot, opłata za czynności związane 220 
z uczestnictwem w systemie akredytacji jest kalkulowana począwszy od następnego 221 
kwartału kalendarzowego, w którym przeniesiono akredytację, na podstawie danych 222 
przekazanych przez nowy podmiot, przy uwzględnieniu ustaleń punktów 4.2 - 4.9. 223 

4.2. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 224 
akredytacji dla laboratoriów i jednostek inspekcyjnych: 225 

4.2.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 226 
podmiotów nowo akredytowanych jest kalkulowana na podstawie liczby osób 227 
zatrudnionych w akredytowanych obszarach (tj. średniego miesięcznego zatrudnienia 228 
pracowników merytorycznych, łącznie z kierownikami, na podstawie umowy o pracę, 229 
umowy o dzieło lub umowy zlecenia, umowy świadczonej w ramach działalności 230 
gospodarczej oraz osób autoryzujących wyniki akredytowanej działalności – 231 
sprawozdania z badań/inspekcji, świadectwa wzorcowania, świadectwa z inspekcji) 232 
w kwartale poprzedzającym udzielenie akredytacji według Tabeli 2 i obowiązuje 233 
do końca roku kalendarzowego. 234 

4.2.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 235 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu jest 236 
kalkulowana na podstawie liczby osób zatrudnionych w akredytowanych obszarach (tj. 237 
średniego miesięcznego zatrudnienia pracowników merytorycznych, łącznie 238 
z kierownikami, na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, 239 
umowy świadczonej w ramach działalności gospodarczej oraz osób autoryzujących 240 
wyniki akredytowanej działalności – sprawozdania z badań/inspekcji, świadectwa 241 
wzorcowania, świadectwa z inspekcji) w okresie rozliczeniowym, według Tabeli 2. 242 
 243 
 244 
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Tabela 2 245 
Liczba osób w okresie 

rozliczeniowym  5 6 – 20 21 – 50 51 – 
100 

101-
200 

201-
500 >501 

Wysokość opłaty za 
uczestnictwo  

w krajowym systemie 
akredytacji  w skali rocznej  

2 800 4 800 7 000 10 000 20 000 40 000 50 000 

4.3. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 246 
akredytacji dla organizatorów badań biegłości (PT): 247 

4.3.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 248 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 200 zł za każdy akredytowany program 249 
badań biegłości. 250 

4.3.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 251 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji jest kalkulowana na podstawie liczby 252 
akredytowanych programów w okresie rozliczeniowym, w wysokości 200 zł za każdy 253 
akredytowany program badań biegłości. 254 

4.4. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 255 
akredytacji dla producenta materiałów odniesienia (RM): 256 

4.4.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 257 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 500 zł za każdy rodzaj2 materiału odniesienia 258 
objętego akredytowana produkcją. 259 

4.4.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 260 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji jest kalkulowana na podstawie liczby 261 
rodzajów materiałów odniesienia objętych akredytowana produkcją w okresie 262 
rozliczeniowym, w wysokości 500 zł za każdy rodzaj materiału odniesienia. 263 

4.5. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 264 
akredytacji dla jednostek certyfikujących wyroby, usługi lub procesy: 265 

4.5.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 266 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 3000 zł rocznie. 267 

4.5.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 268 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu jest 269 
kalkulowana na podstawie liczby dokumentów certyfikacyjnych i liczby dokumentów 270 
opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu do uzyskania 271 
świadectwa z kogeneracji wydanych w okresie rozliczeniowym, według Tabeli 3. 272 

Tabela 3 273 
Liczba dokumentów 

certyfikacyjnych 
wydanych1)  

w okresie rozliczeniowym  
 20 21-60 61-100 101-300 301-500 501-700 >701 

Wysokość opłaty za 
uczestnictwo  

w krajowym systemie 
akredytacji w skali rocznej  

2 800 6 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 

1) za dokument certyfikacyjny wydany w zakresie akredytacji uważa się taki dokument,  który potwierdza zgodność z dokumentem 274 
normatywnym i programem certyfikacji objętym zakresem akredytacji, a także każdy inny dokument zawierający wyniki oceny 275 
zgodności wydany w zakresie akredytacji jednostki certyfikującej wyroby np.  dokumenty wydawane z poziomu jednostki 276 
notyfikowanej w obszarze dyrektyw/rozporządzeń, opinie w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach 277 
górniczych, z wyłączeniem programów ujętych w pkt 4.7. 278 

                                                
 
2 Rodzaje materiałów odniesienia i ich powiązanie z zakresami akredytacji producentów materiałów odniesienia, zostały 
przedstawione w Załączniku 1 do dokumentu DARM-01. 
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4.6. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 279 
akredytacji dla jednostek certyfikujących osoby: 280 

4.6.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 281 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 3000 zł rocznie. 282 

4.6.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 283 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu jest 284 
kalkulowana na podstawie liczby certyfikatów wydanych w okresie rozliczeniowym, 285 
według Tabeli 4. 286 

Tabela 4 287 
Liczba certyfikatów wydanych2)  

w okresie rozliczeniowym   20 21-100 101-
300 

301-
1000 

1001-
2000 

2001-
3000 >3001 

Wysokość opłaty za 
uczestnictwo  

w krajowym systemie 
akredytacji w skali rocznej 

2 800 4 500 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 

2) Za certyfikat wydany w zakresie akredytacji uważa się taki certyfikat, w sprawie którego została podjęta decyzja o udzieleniu 288 
certyfikacji i który potwierdza zgodność z dokumentem normatywnym przywołanym w zakresie akredytacji. 289 
4.7. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 290 

akredytacji dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania: 291 
4.7.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 292 

podmiotów nowo akredytowanych wynosi 5000 zł rocznie. 293 
4.7.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 294 

w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu jest 295 
kalkulowana na podstawie łącznej liczby certyfikatów nadzorowanych przez 296 
jednostkę na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, według 297 
Tabeli 5. 298 

Tabela 5 299 
Liczba certyfikatów 

nadzorowanych3) na dzień 31 
grudnia roku 

 20 21-60 61-100 101-400 401-
1000 >1001 

Wysokość opłaty za uczestnictwo  
w krajowym systemie akredytacji 

w skali rocznej 
4 800 15 000 30 000 40 000 45 000 50 000 

3) Za certyfikat nadzorowany uważa się taki certyfikat, w sprawie którego została podjęta decyzja o udzieleniu certyfikacji. 300 

4.8. Zasady kalkulacji opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 301 
akredytacji dla jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie 302 
rolnictwa ekologicznego, jednostek certyfikujących produkty regionalne 303 
i tradycyjne oraz certyfikacji integrowanej produkcji roślin: 304 

4.8.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 305 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 3000 zł rocznie. 306 

4.8.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 307 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu jest 308 
kalkulowana na podstawie liczby certyfikatów (suma certyfikatów dla wyżej 309 
wymienionych programów) wydanych w okresie rozliczeniowym, według Tabeli 6. 310 
 311 
 312 
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Tabela 6 313 
Liczba certyfikatów 

wydanych4)  
w okresie rozliczeniowym 

 50 51-500 501-
1500 

1501-
2500 

2501-
3500 

3501-
4500 

4501-
5500 >5501 

Wysokość opłaty za 
uczestnictwo  

w krajowym systemie 
akredytacji w skali rocznej 

3 000 6 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 

4) Za certyfikat wydany w zakresie akredytacji uważa się taki certyfikat, w sprawie którego została podjęta decyzja o udzieleniu  314 
certyfikacji który potwierdza zgodność z dokumentem normatywnym przywołanym w zakresie akredytacji. 315 

4.9. Zasady ustalania opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie 316 
akredytacji weryfikatorów EMAS i weryfikatorów raportów rocznych dotyczących 317 
emisji gazów cieplarnianych (GHG): 318 

4.9.1. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji dla 319 
podmiotów nowo akredytowanych wynosi 200 zł rocznie. 320 

4.9.2. Opłata za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji 321 
w kolejnych latach udzielonej akredytacji dla akredytowanego podmiotu wynosi 200 322 
zł za każdą przeprowadzoną weryfikację, oceniony plan monitorowania lub 323 
przeprowadzony audyt. 324 

5. Postanowienia końcowe 325 
Niniejsze wydanie 14 dokumentu DA-04 zastępuje wydanie 13 z 12.10.2017 r. Dokument 326 
został wprowadzony Komunikatem nr xxx z dnia xx.xx.2018 r. i obowiązuje od 1.01.2019 r. 327 
Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem 328 
czerwonym. 329 


