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Szanowni Państwo, Kierownicy akredytowanych jednostek oceniających zgodność 
i Przedstawiciele stron zainteresowanych 

Polskie Centrum Akredytacji jest odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości funkcjonowania 
systemu akredytacji w Polsce na poziomie gwarantującym międzynarodowe uznawanie 
akredytowanych certyfikatów i raportów. Aktualne warunki finansowania systemu akredytacji 
stwarzają duże ryzyko utrzymania go na poziomie zapewniającym jego uznawalność 
w Europie i na świecie.  
Po dyskusjach wewnątrz organizacji, jak również w gronie członków Rady ds. Akredytacji 
postanowiłam przedstawić Państwu do konsultacji projekt cennika opłat za czynności 
związane z akredytacją, uwzględniający poziom inflacji. Podjęcie tej decyzji było konieczne ze 
względu na uwarunkowania rynkowe a także wynika z faktu, że stawki opłat za oceny 
w procesach akredytacji i nadzoru nie były zwiększane od 2001 roku, tj. od początku 
funkcjonowania PCA.  
Nie ulegają zmianie opłaty za udział w systemie akredytacji, jak również stawki opłat 
wstępnych. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie realizacji ocen w procesach akredytacji 
i nadzoru, gdzie angażowani są audytorzy i eksperci. Według naszych szacunków roczny 
wzrost kosztów utrzymania akredytacji z tytułu nowelizacji cennika oscyluje na poziomie 
19,5%.  
Jeszcze raz podkreślam, że jest to w zasadzie poziom przewidywanej inflacji w kraju, 
a uzyskane z tego tytułu przychody PCA będą wykorzystane w przeważającej większości na 
wzrost wynagrodzeń audytorów i ekspertów zewnętrznych, pozwalając tym samym na 
utrzymanie bazy gwarantującej odpowiednią wiedzę i kompetencje, które przyczynią się 
również do rozwoju i doskonalenia akredytowanych jednostek. 
Zaproponowana nowelizacja cennika uwzględnia również Państwa opinie przekazane 
w ramach ankiety przeprowadzonej przez PCA w 2021 r. co do kierunków możliwych zmian 
cennika. Sposób kalkulowania kosztów oceny został uproszczony poprzez ograniczenie 
wariantów ceny audytorodnia kalkulacyjnego, jak i czasu trwania oceny powiązanego 
z wielkością zakresu akredytacji jednostki. Przyjęte rozwiązania powinny ułatwić szacowanie 
kosztów akredytacji. Możliwy wzrost wynagrodzeń dla audytorów i ekspertów pozwoli na 
angażowanie do ocen specjalistów o wysokich kompetencjach, o co respondenci ankiety 
apelowali do PCA w udzielonych odpowiedziach. 
Mając na uwadze powyższe argumenty pragnę podkreślić, że przekazana Państwu do 
opiniowania nowelizacja cennika jest koniecznością dla zapewnienia możliwości korzystania 
z krajowego systemu akredytacji. Proponowane zmiany cennika zostały poprzedzone 
symulacjami finansowymi, a koncepcja zmian i jej uzasadnienie były analizowane i jak już 
wspomniałam, dyskutowane na posiedzeniu Rady ds. Akredytacji działającej przy PCA, 
reprezentującej interesy zarówno organów regulacyjnych, jak i akredytowanych jednostek. 
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