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Komunikat nr 159 z dnia 25.02.2015 r. 
w sprawie naliczania łącznej opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji 

dla kilku akredytowanych podmiotów 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akredytowanych podmiotów oraz w celu ujednolicenia 
podejścia do naliczania łącznej opłaty za udział w krajowym systemie akredytacji dla kilku 
akredytowanych podmiotów, Polskie Centrum Akredytacji informuje, że od dnia ogłoszenia 
niniejszego komunikatu wprowadza do stosowania wniosek o naliczanie łącznych opłat – 
formularz FA-156.  

Opłata za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji może być kalkulowana łącznie: dla 
akredytowanych laboratoriów badawczych (LB), lub laboratoriów wzorcujących (LP), lub 
laboratoriów medycznych (LM), lub dla akredytowanych jednostek inspekcyjnych (JK).  

Wniosek o łączne naliczenie opłaty składa podmiot, który przyjmuje na siebie zobowiązanie 
wnoszenia terminowych opłat z tytułu opłaty łącznej, dla akredytowanych podmiotów 
wskazanych we wniosku. 

Kryterium łącznego naliczenia opłaty jest, aby podmiot wnioskujący posiadał powiązania 
prawne lub powiązania o charakterze finansowym z podmiotami, których opłata będzie 
podlegać połączeniu. Powiązania powinny mieć charakter powiązań ustanowionych na 
zasadzie nadrzędności, nadzoru lub kontroli i wynikać ze statusu własnościowego określonego 
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo z przepisów prawa (ustaw lub rozporządzeń).  

Wniosek (FA-156) potwierdzony przez osobę reprezentującą podmiot wnioskujący wraz 
z formularzami FA-113 składany jest tylko raz w roku do 15 stycznia drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem portalu IBOK, elektronicznej skrzynki podawczej lub pocztą.  

W przypadku zawieszenia, cofnięcia, wygaśnięcia lub rezygnacji z akredytacji podmiotu, 
którego opłata jest naliczana łącznie, opłata za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji 
w roku, którego dotyczy wniosek nie ulega zmianie. 

W bieżącym roku, w celu uzyskania danych niezbędnych do naliczania opłat łącznych wniosek 
może zostać przesłany do PCA za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, pocztą 
lub e-mailowo (skan wniosku) na adres kancelaria@pca.gov.pl do dnia  15 marca 2015 r.  

Do wniosku muszą być dołączone druki FA-113 (zgodnie z p.4 Cennika opłat za czynności 
związane z akredytacją – wydanie 10 z 24.10.2014 r.) wypełnione przez podmioty, których 
opłata będzie skumulowana wraz z podpisami osób reprezentujących te podmioty. 
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