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KONTRAKT Nr AY XXX 

 
zawarty w dniu .................... roku w Warszawie, pomiędzy stronami: 
I. Polskim Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Szczotkarskiej 42, NIP: 951-19-98-004 REGON: 017168960, zwanym 
dalej „PCA”, które reprezentuje Dyrektor PCA Lucyna Olborska, 

a  

II. (nazwa organizacji posiadającej zdolność do czynności prawnych),  
z siedzibą w (adres) NIP: XXX-XX-XX-XXX REGON: XXXXXXXX, zwanej 
dalej akredytowanym podmiotem, którą reprezentuje (stanowisko, imię i 
nazwisko osoby uprawnionej do zawierania umów w imieniu podmiotu). 

§1 
1. Kontrakt ustala zasady współpracy stron wynikające z udzielonej akredytacji, 

potwierdzonej certyfikatem Nr AY XXX. 
2. Akredytacja wskazana w ust. 1 jest ważna od dnia podpisania niniejszego 

kontraktu przez Dyrektora PCA. 
§ 2 

1. Niniejszy kontrakt obowiązuje w okresie ważności certyfikatu akredytacji, 
wskazanego w §1.  

2. W przypadku przedłużenia akredytacji na kolejny cykl, przedłużeniu ulega 
również termin obowiązywania niniejszego kontraktu zgodnie z terminem 
wskazanym w kolejnym certyfikacie. 

3. Z dniem wygaśnięcia ważności certyfikatu akredytacji niniejszy kontrakt przestaje 
obowiązywać. 

§3 
Akredytowany podmiot nabywa prawa i przyjmuje zobowiązania określone 
w aktualnym dokumencie DA-08 „Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu”. 

§4 
Akredytowany podmiot powołuje się na akredytację PCA poprzez powołania 
tekstowe i/lub stosowanie symbolu akredytacji na warunkach określonych 
w aktualnym dokumencie DA-02 „Zasady stosowania symboli akredytacji PCA”.  
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§5 
PCA sprawuje nadzór nad akredytowanym podmiotem w okresie ważności 
certyfikatu akredytacji na warunkach określonych w aktualnym dokumencie DA-01 
„Opis systemu akredytacji”.  

§6 
W przypadku naruszenia przez akredytowany podmiot wymagań akredytacyjnych lub 
warunków ustalonych w niniejszym kontrakcie, PCA może zawiesić akredytację 
w całości lub części zakresu, ograniczyć zakres akredytacji oraz cofnąć akredytację, 
podając pisemne uzasadnienie. 

§7 
Akredytowany podmiot ma prawo odwołać się od decyzji PCA dotyczącej odmowy 
przedłużenia akredytacji, cofnięcia akredytacji, ograniczenia zakresu akredytacji 
bądź zawieszenia akredytacji w całości lub części zakresu do Komitetu 
Odwoławczego przy PCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o decyzji wraz z uzasadnieniem. 

§8 
W okresie ważności certyfikatu akredytacji akredytowany podmiot wnosi opłaty na 
zasadach i w wysokości określonej w aktualnym dokumencie DA-04 „Cennik opłat za 
czynności związane z akredytacją”.  

§9 
Podmiot, którego akredytacja została cofnięta lub zawieszona w całości zakresu, lub 
z którym nastąpiło rozwiązanie niniejszego kontraktu, zobowiązuje się zwrócić do 
PCA posiadane dokumenty akredytacyjne w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 
o powyższej okoliczności, w celu ich anulowania. 

§10 
1. PCA zamieszcza podstawowe informacje o akredytowanym podmiocie i zakresie 

jego akredytacji w wykazie akredytowanych podmiotów publikowanym na stronie 
internetowej PCA. 

2. W przypadku prawomocnego cofnięcia akredytacji lub zawieszenia akredytacji 
w całości zakresu, PCA wycofa akredytowany podmiot z wykazu, o którym mowa 
w ust.1.  

3. W przypadku prawomocnego zawieszenia akredytacji w części zakresu, 
zmieniony zakres akredytacji zostanie zamieszczony w wykazie, o którym mowa 
w ust.1.  

4. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia akredytacji w całości zakresu zostanie ona 
wznowiona, PCA dokona ponownego wpisu podmiotu do wykazu, o którym mowa 
w ust.1.  

5. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia akredytacji w części zakresu zostanie ona 
wznowiona, PCA zamieści uzupełniony zakres akredytacji w wykazie, o którym 
mowa w ust.1. 

§11 
1. Akredytowany podmiot oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi 

w niniejszym kontrakcie. 
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2. Aktualne dokumenty, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie 
internetowej PCA. 

3. Po każdorazowej zmianie dokumentów , o których mowa w ust.1, PCA powiadomi 
akredytowany podmiot o dacie obowiązywania zmienionego dokumentu. 

4. Kontrakt pozostaje w mocy mimo zmian dokumentów, o których mowa w ust.1. 
§12 

Wszelkie zmiany do niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§13 
Kontrakt może być rozwiązany na wniosek jednej ze stron z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§15 
Spory wynikłe na tle niniejszego kontraktu będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 
siedziby PCA. 

§16 
Kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
Ze strony akredytowanego podmiotu                                            Ze strony PCA 
 


