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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYROBY  
– PROGRAM AKREDYTACJI DACW-01 

OBSZAR DOBROWOLNY 

Obszar działalności 
Ogólne wymagania 

akredytacyjne  
- norma akredytacyjna 

(poziom III) 

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne 
(poziom IV) 

Certyfikacja: 
- zgodności wyrobów, wg załącznika nr 1 do DACW-01 
- na znaki zgodności, wg załącznika nr 1 do DACW-01 

PN-EN ISO/IEC 17065  DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

Certyfikacja: 
- zgodności usług, wg załącznika nr 2 do DACW-01 
- zgodności procesów, wg załącznika nr 2 do DACW-01 

PN-EN ISO/IEC 17065 --- 

Certyfikacja łańcucha dostaw w programie PEFC CoC PN-EN ISO/IEC 17065  PEFC CoC  
 DAC-18 

Certyfikacja łańcucha dostaw w programie GLOBALG.A.P. 
CoC PN-EN ISO/IEC 17065  GLOBALG.A.P. CoC Łańcuch kontroli nad produktem  

Certyfikacja produktów rolnictwa w programie 
GLOBALG.A.P. IFA PN-EN ISO/IEC 17065  GLOBALG.A.P. IFA Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa 

i jakości w gospodarstwie  

Certyfikacja produktów rolnictwa, spożywczych i innych  
w programie QMP PN-EN ISO/IEC 17065  System Certyfikacji QMP 

 DAC-19 

Certyfikacja produktów spożywczych w programie QAFP PN-EN ISO/IEC 17065 
 System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP 
 DAC-20 
 DA-06 (ILAC P10) 

Certyfikacja produktów spożywczych w programie BRC PN-EN ISO/IEC 17065  BRC Globalna norma bezpieczeństwa żywności 

Certyfikacja produktów spożywczych w programie IFS PN-EN ISO/IEC 17065  IFS Food Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa 
produktów spożywczych 

Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych  
w programie BRC PN-EN ISO/IEC 17065  BRC Global Standard for Packaging & Packaging Materials 
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Certyfikacja pasz w programie GMP+ FSA  

 GMP+ C6 Assessment and Certification Criteria for GMP+ 
Certification – Process certification 

 GMP+ C10 Acceptation requirements and Procedure for 
Certification Bodies 

Certyfikacja produktów gospodarstwa domowego  
i produktów do higieny osobistej w programie IFS HPC PN-EN ISO/IEC 17065 

 IFS HPC Standard do przeprowadzania audytu 
produktów/procesów produkcyjnych u dostawców produktów 
gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej 

Certyfikacja procesu produkcji, kontroli, składowania 
i transportu produktów kosmetycznych (GMP) wg PN-EN 
ISO 22716 

PN-EN ISO/IEC 17065 --- 

Certyfikacja procesów spawania wg PN-EN ISO 3834 PN-EN ISO/IEC 17065 EA-6/02 M 

 

OBSZAR REGULOWANY 

Obszar działalności 
Wymagania prawne 

dot. posiadania akredytacji  
lub zasad akredytacji 

Ogólne wymagania 
akredytacyjne  

- norma 
akredytacyjna 

(poziom III) 

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne 
(poziom IV) 

Dokumenty EA, ILAC 
Dokumenty PCA 
Inne dokumenty 
normatywne 

Wymagania prawne dotyczące 
działalności CAB  
 

Certyfikacja produktów 
tradycyjnych i regionalnych 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/2012  z dnia 21.11.2012 r. 
w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków 
spożywczych 

PN-EN ISO/IEC 17065  DAC-06 
 DA-06 (ILAC P10)  

 Ustawa z dnia 17.12.2004 r. 
o rejestracji i ochronie nazw 
i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz 
o produktach tradycyjnych 

Certyfikacja w zakresie 
rolnictwa ekologicznego 

Rozporządzenie (WE) nr 
834/2007 z dnia 28.06.2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej 
i  znakowania produktów 
ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 
2092/91 

PN-EN ISO/IEC 17065  DAC-13 (EA-3/12) 
 DA-06 (ILAC P10) 

 Rozporządzenie (WE) nr 
834/2007 z dnia 28.06.2007 r. 
w sprawie produkcji 
ekologicznej i  znakowania 
produktów ekologicznych 
i uchylającym rozporządzenie 
(EWG) nr 2092/91; 

 Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 889/2008 z dnia 5.09.2008 r. 
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ustanawiające szczegółowe 
zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE)  
nr 834/2007 w sprawie 
produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do 
produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli; 

 Rozporządzenie Komisji (WE)  
nr 1235/2008 z dnia 8.12.2008 
r. ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE)  
nr 834/2007 w odniesieniu do 
ustaleń dotyczących przywozu 
produktów ekologicznych 
z krajów trzecich; 

 Ustawa z dnia 25.06.2009 r. 
o rolnictwie ekologicznym; 

 Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
29.04.2015 r. w sprawie 
nabywania uprawnień 
inspektora rolnictwa 
ekologicznego 

Opiniowanie danych do 
świadectw pochodzenia z 
kogeneracji 

Ustawa z dnia 14.12.2018 r. 
o promowaniu energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji 

PN-EN ISO/IEC 17065  DAC-16 --- 

Dopuszczanie wyrobów do 
stosowania w zakładach 
górniczych 

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze PN-EN ISO/IEC 17065 

 DAC-21 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

--- 

Ocena zgodności w obszarze 
kolei 
 

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. 
o transporcie kolejowym PN-EN ISO/IEC 17065 

 DAC-22  
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

 Ustawa z dnia 28.03.2003 r. 
o transporcie kolejowym 
 

Certyfikacja integrowanej 
produkcji roślin 

Ustawa z dnia 8.03.2013 r. 
o środkach ochrony roślin PN-EN ISO/IEC 17065  DAC-23  Ustawa z dnia 8.03.2013 r. 

o środkach ochrony roślin 
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(rozdział 6 Integrowana 
produkcja roślin) 

Certyfikacja stałości 
właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego 
 
Certyfikacja zgodności 
zakładowej kontroli produkcji 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu 

PN-EN ISO/IEC 17065 
 DAC-24 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

--- 

Certyfikacja jakości 
biokomponentów 

Ustawa z dnia 25.08.2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych 

PN-EN ISO/IEC 17065 --- 

 Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 8.09.2015 r. 
w sprawie trybu wydawania 
certyfikatów jakości 
biokomponentów przez 
akredytowane jednostki 
certyfikujące 

Dopuszczanie wyrobów do 
użytkowania  

Rozrządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20.06.2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania  

PN-EN ISO/IEC 17065  DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

 Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 
20.06.2007 r. w sprawie 
szczegółowych czynności 
wykonywanych podczas 
procesu dopuszczenia, zmiany 
i kontroli dopuszczenia 
wyrobów, opłat pobieranych 
przez jednostkę uprawnioną 
oraz sposobu ustalania 
wysokości opłat za te 
czynności;  

 Rozrządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20.06.2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania  
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Ocena kwalifikowanych 
dostawców usług zaufania 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
910/2014 z dnia 23.07.2014 r. 
w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylające 
dyrektywę 1999/93/WE 

PN-EN ISO/IEC 17065 --- --- 


