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DANE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA UDZIAŁ W KRAJOWYM SYSTEMIE AKREDYTACJI
   Numer akredytacji: [                                  ] Nr rejestracyjny : [                                  ]
Rodzaj laboratorium lub jednostki:	
Opłata za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji zostanie naliczona na podstawie:
Laboratorium badawcze (LB)
Liczba osób1 zatrudnionych w laboratorium 

	Laboratorium wzorcujące (LP)

Liczba osób1 zatrudnionych w laboratorium

	Organizator badań biegłości (PT)

Liczba akredytowanych programów badań biegłości:
	dla nowoakredytowanych
– na dzień udzielenia akredytacji;

w kolejnych latach akredytacji 
– w okresie rozliczeniowym (01.01.201...-31.12.201...r.)

	Jednostka inspekcyjna (JK)

Liczba osób1 zatrudnionych  w jednostce
inspekcyjnej 

	Jednostka certyfikująca osoby (JCP)

Liczba certyfikatów2 wydanych w zakresie akredytacji w okresie rozliczeniowym (01.01.201..-31.12.201..r.)
 
	Jednostka certyfikująca systemy zarządzania (JCS)

Liczba certyfikatów w zakresie akredytacji nadzorowanych3  na dzień 31.12.201..r.

	Jednostka certyfikująca wyroby, procesy, usługi (JCW)

Liczba certyfikatów2 wydanych w zakresie akredytacji w okresie rozliczeniowym (01.01.201..-31.12.201..r.)

	Jednostka certyfikująca podmioty działające 
w zakresie rolnictwa ekologicznego 

Liczba certyfikatów2 wydanych w zakresie akredytacji w okresie rozliczeniowym (01.01.201..-31.12.201..r.)

	Jednostka certyfikująca produkty regionalne i tradycyjne

Liczba certyfikatów2 wydanych w zakresie akredytacji w okresie rozliczeniowym (01.01.201..-31.12.201..r.)

	Weryfikator EMAS / GHG 

Liczba weryfikacji przeprowadzonych w okresie rozliczeniowym 
(01.01.201..-31.12.201..r.)

	Jednostka opiniująca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu do uzyskania świadectwa pochodzenia z kogeneracji

Liczba opinii wydanych w okresie rozliczeniowym 
(01.01.201..-31.12.201..r.)


	dla podmiotów nowo akredytowanych - liczba osób zatrudnionych (nie etatów) w akredytowanych obszarach (tj. średniego miesięcznego zatrudnienia pracowników merytorycznych, łącznie z kierownikami, na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia oraz osób autoryzujących wyniki akredytowanej działalności – sprawozdania z badań/inspekcji, świadectwa wzorcowania, świadectwa z inspekcji) w kwartale poprzedzającym udzielenie akredytacji;

w kolejnych latach udzielonej akredytacji - liczba osób zatrudnionych w akredytowanych obszarach (tj. średniego miesięcznego zatrudnienia pracowników merytorycznych, łącznie z kierownikami, na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia oraz osób autoryzujących wyniki akredytowanej działalności – sprawozdania z badań/inspekcji, świadectwa wzorcowania, świadectwa z inspekcji) w okresie rozliczeniowym;
	za certyfikat wydany w zakresie akredytacji uważa się taki certyfikat, w sprawie którego została podjęta decyzja o udzieleniu  certyfikacji i który potwierdza zgodność z dokumentem normatywnym przywołanym w zakresie akredytacji.
	za certyfikat nadzorowany uważa się taki certyfikat, w sprawie którego została podjęta decyzja o udzieleniu certyfikatu;
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