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Weryfikacja danych:
Data verification:
- dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE
for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation
- dla celów realizacji rozporządzenia (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
for the purpose of Regulation (EU) 2015/757 of 29th April, 2015 implementation
Wersja strony: A
Page version: A

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WERYFIKACJI I CERTYFIKACJI
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

BARBARA ZENGEL
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PL-VG-0013 z dnia 29.12.2017 r.
Cykl akredytacji od 19.06.2017 r. do 20.06.2021 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No PL-VG-0013 of 29.12.2017.
Accreditation cycle from 19.06.2017 untill 20.06.2021.
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be checked at PCA website www.pca.gov.pl
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Zakres akredytacji Nr PL-VG-0013

PCA

Scope of accreditation No PL-VG- 0013

Weryfikacja danych dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE
Data verification for the purpose of Directive 2003/87/WE implementation
Dokumenty odniesienia / References:

 PN-EN ISO 14065 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację
dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania
PN-EN ISO 14065 Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na
temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji
weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady



Commission Regulation(EU) No 600/2012 of 21 June 2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonnekilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Rodzaj działalności/ Type of activity:

Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z:
Verification of annual reports on greenhouse gas emissions according to:



Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Act of Parliament of 12th June 2015 on the greenhouse gas emission allowance trading scheme

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania
i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady



Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions
pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament

dla poniższych rodzajów działań
for the following types of activities

Rodzaj
działania nr

Zakres
Scope

Activity group
No

1a

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych
zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B
używa się gazu ziemnego
Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Regulation (EU) No
601/2012 are used, or where natural gas is used in category A or B installations

1b

Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń
Combustion of fuels in installations, without restrictions

Produkcja koksu
Production of coke

3

Produkcja surówki odlewniczej lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym odlewanie
ciągłe
Production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting

Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania
Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering, including pelletisation

4

Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych)
Production or processing of ferrous metals (including ferro-alloys)

Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu bądź magnezytu
6

Production of lime or calcination of dolomite or magnesite

Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie
Manufacture of ceramic products by firing

98

Inne działania zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC
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Zakres akredytacji Nr PL-VG-0013
Scope of accreditation No PL-VG- 0013

Kraje członkowskie, w których weryfikator prowadzi weryfikacje:
The Member States in which the verifier is carrying out verification:

Polska / Poland
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Zakres akredytacji Nr PL-VG-0013

PCA

Scope of accreditation No PL-VG- 0013

Weryfikacja danych dla celów realizacji rozporządzenia (UE) 2015/757
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Data verification for the purpose of Regulation (EU) 2015/757 of 29th April, 2015 implementation
Dokumenty odniesienia / References:



PN-EN ISO 14065 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację
dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania
PN-EN ISO 14065 Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego
Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and
verification of carbon dioxide emissions from maritime transport,



Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie
czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji
dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072 of 22 September 2016 on the verification activities and accreditation of
verifiers pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and
verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Rodzaj działalności/ Type of activity:

Weryfikacja danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z:
Verification of data on greenhouse gas emissions according to:



Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/2071 z dnia 22 września 2016 r. zmieniającym
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w zakresie metod monitorowania
emisji dwutlenku węgla oraz przepisów dotyczących monitorowania innych istotnych informacji
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 of 22 September 2016 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European
Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other
relevant information



Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania,
raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports
and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on
monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport



Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie,
statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu
morskiego
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1928 of 4 November 2016 on determination of cargo carried for categories of
ships other than passenger, ro-ro and container ships pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of
the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

dla poniższych rodzajów działań
for the following types of activities

Rodzaj działania
Type of activity

Ocena planu
monitorowania
Assessment of monitoring
plan

Metody monitorowania
Monitoring methods

- Metoda A – dokument dostawy paliwa oraz okresowa inwentaryzacja zbiorników
paliwa
Method A - bunker fuel delivery note and periodic stocktakes of fuel tanks

- Metoda B – monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku
Method B - bunker fuel tank monitoring on board

Weryfikacja raportu

- Metoda C – przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania

Verification of emission
report

- Metoda D – bezpośredni pomiar emisji CO2

Method C - flow metres for applicable combustion processes
Method D - direct CO2 emissions measurements
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Zakres akredytacji Nr PL-VG-0013

PCA

Scope of accreditation No PL-VG- 0013

Weryfikacja danych dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE
Data verification for the purpose of Directive 2003/87/WE implementation
Dokumenty odniesienia / References:

 PN-EN ISO 14065 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację
dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania
PN-EN ISO 14065 Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na
temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji
weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady



Commission Regulation(EU) No 600/2012 of 21 June 2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonnekilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Rodzaj działalności/ Type of activity:

Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z:
Verification of annual reports on greenhouse gas emissions according to:



Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Act of Parliament of 12th June 2015 on the greenhouse gas emission allowance trading scheme

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania
i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady



Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions
pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament

dla poniższych rodzajów działań
for the following types of activities

Rodzaj
działania nr

Zakres
Scope

Activity group
No

1a

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych
zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B
używa się gazu ziemnego
Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Regulation (EU) No
601/2012 are used, or where natural gas is used in category A or B installations

1b

Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń
Combustion of fuels in installations, without restrictions

Produkcja koksu
Production of coke

3

Produkcja surówki odlewniczej lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym odlewanie
ciągłe
Production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting

Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania
Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering, including pelletisation

4

Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych)
Production or processing of ferrous metals (including ferro-alloys)

Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu bądź magnezytu
6

Production of lime or calcination of dolomite or magnesite

Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie
Manufacture of ceramic products by firing

98

Inne działania zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE
Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC
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Zakres akredytacji Nr PL-VG-0013

PCA

Scope of accreditation No PL-VG- 0013

Weryfikacja danych dla celów realizacji rozporządzenia (UE) 2015/757
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Data verification for the purpose of Regulation (EU) 2015/757 of 29th April, 2015 implementation
Dokumenty odniesienia / References:



PN-EN ISO 14065 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację
dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania
PN-EN ISO 14065 Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in
accreditation or other forms of recognition



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego
Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and
verification of carbon dioxide emissions from maritime transport,



Rozporządzenie Delegowanego Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie
czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji
dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072 of 22 September 2016 on the verification activities and accreditation of
verifiers pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and
verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Rodzaj działalności/ Type of activity:

Weryfikacja danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z:
Verification of data on greenhouse gas emissions according to:



Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/2071 z dnia 22 września 2016 r. zmieniającym
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w zakresie metod monitorowania
emisji dwutlenku węgla oraz przepisów dotyczących monitorowania innych istotnych informacji
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 of 22 September 2016 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European
Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other
relevant information



Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania,
raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports
and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on
monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport



Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie
określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie,
statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu
morskiego
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1928 of 4 November 2016 on determination of cargo carried for categories of
ships other than passenger, ro-ro and container ships pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of
the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

dla poniższych rodzajów działań
for the following types of activities

Rodzaj działania
Type of activity

Ocena planu
monitorowania
Assessment of monitoring
plan

Metody monitorowania
Monitoring methods

- Metoda A – dokument dostawy paliwa oraz okresowa inwentaryzacja zbiorników
paliwa
Method A - bunker fuel delivery note and periodic stocktakes of fuel tanks

- Metoda B – monitorowanie zbiornika z olejem bunkrowym na statku
Method B - bunker fuel tank monitoring on board

Weryfikacja raportu

- Metoda C – przepływomierze na potrzeby odnośnych procesów spalania

Verification of emission
report

- Metoda D – bezpośredni pomiar emisji CO2

Method C - flow metres for applicable combustion processes
Method D - direct CO2 emissions measurements
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