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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH – PROGRAM AKREDYTACJI DAB-07
OBSZAR DOBROWOLNY
Ogólne wymagania
akredytacyjne
- norma akredytacyjna
(poziom III)

Obszar działalności

Badania i pobieranie próbek w obszarach działalności
technicznej wg załącznika nr 1 do DAB-07

PN-EN ISO/IEC 17025

Badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem

PN-EN ISO/IEC 17025

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne
(poziom IV)
 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-15

OBSZAR REGULOWANY

Obszar działalności

Wymagania prawne
dot. posiadania akredytacji
lub zasad akredytacji

Ogólne wymagania
akredytacyjne
- norma akredytacyjna
(poziom III)

Badania antydopingowe

Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o zmianie
ustawy o zwalczaniu dopingu
w sporcie

PN-EN ISO/IEC 17025

Pomiary emisji ze źródeł
stacjonarnych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska

PN-EN ISO/IEC 17025

Testy urządzeń
radiologicznych

Ustawa z dnia 29.11.2000 r.
Prawo atomowe

PN-EN ISO/IEC 17025

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne
(poziom IV)
Dokumenty EA, ILAC
Dokumenty PCA
Inne dokumenty
normatywne
 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 Dokumenty WADA
World Anti-Doping Code
International Standard
for Laboratories (ISL)
 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-08
 DA-05 (ILAC P9),
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15),

Wymagania prawne
dotyczące działalności CAB

---

---
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 DAB-09

Badania kryminalistyczne

Badania odpadów
(w tym osadów ściekowych
jako odpad)

Badania pozostałości środków
ochrony roślin w próbkach
pochodzenia roślinnego
pobranych w trakcie kontroli
urzędowych w rolnictwie
ekologicznym

Badania do celów homologacji
i dopuszczenia:
1. badania homologacyjne
typu UE pojazdu lub typu
pojazdu
2. badania homologacyjne
układów, komponentów
i oddzielnych zespołów
technicznych oraz części
i wyposażenia

Decyzja Ramowa Rady
2009/905/WSiSW
z dnia 30.11.2009 r. w sprawie
akredytacji dostawców usług
kryminalistycznych wykonujących
czynności laboratoryjne
Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach
Rozporządzenie (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-10

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-11

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-13

---

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26.05.2015 r.
w sprawie laboratoriów urzędowych
i referencyjnych oraz zakresu analiz
wykonywanych przez te laboratoria

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

PN-EN ISO/IEC 17025
+
PN-EN ISO/IEC 17020
w przypadku
przeprowadzania
działań inspekcyjnych






DA-05 (ILAC P9)
DA-06 (ILAC P10)
DA-10 (EA-2/15)
DAB-14

Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia
25.03.2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań,
jakie powinien spełnić podmiot
wnioskujący o wyznaczenie go
jako jednostkę uprawnioną,
sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli oraz
str. 2/10
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3. badania homologacyjne
sposobu montażu instalacji
przystosowującej dany typ
pojazdu do zasilania gazem
4. kontrola zgodności produkcji
pojazdu, układów,
komponentów i oddzielnych
zespołów technicznych oraz
części i wyposażenia
5. kontrola zgodności montażu
instalacji przystosowującej
dany typ pojazdu do zasilania
gazem
6. badania potwierdzające
spełnienie odpowiednich
warunków lub wymagań
technicznych danego pojazdu,
w celu krajowego
dopuszczenia indywidualnego
pojazdu
7. badania potwierdzające
spełnienie odpowiednich
warunków lub wymagań
technicznych danego pojazdu,
w celu unijnego dopuszczenia
indywidualnego pojazdu
8. badania potwierdzające
spełnienie wymagań przez
części i wyposażenie, które
mogą stwarzać poważne
zagrożenie dla właściwego
funkcjonowania układów
istotnych dla bezpieczeństwa
pojazdu lub jego
oddziaływania na środowisko
w celu ich dopuszczenia do
obrotu

wzoru sprawozdania
oceniającego

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.
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Badania do celów homologacji
i dopuszczenia:
1. badania homologacyjne
typu UE pojazdu lub typu
pojazdu
2. badania homologacyjne
układów, komponentów
i oddzielnych zespołów
technicznych oraz części
i wyposażenia
6. badania potwierdzające
spełnienie odpowiednich
warunków lub wymagań
technicznych danego pojazdu,
w celu krajowego
dopuszczenia indywidualnego
pojazdu
7. badania potwierdzające
spełnienie odpowiednich
warunków lub wymagań
technicznych danego pojazdu,
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Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858
z dnia 30.05.2018 r. w sprawie
homologacji i nadzoru rynku pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz
układów, komponentów i oddzielnych
zespołów technicznych
przeznaczonych do tych pojazdów,
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz
uchylające dyrektywę 2007/46/WE
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
167/2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdów rolniczych i leśnych
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
168/2013 z dnia 15.01.2013 r.

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

PN-EN ISO/IEC 17025
+
PN-EN ISO/IEC 17020
w odniesieniu do
czynności właściwych
dla kategorii A






DA-05 (ILAC P9)
DA-06 (ILAC P10)
DA-10 (EA-2/15)
DAB-14

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2018/858 z dnia 30.05.2018 r.
w sprawie homologacji
i nadzoru rynku pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz
układów, komponentów
i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych
do tych pojazdów, zmieniające
rozporządzenie (WE) nr
715/2007 i (WE) nr 595/2009
oraz uchylające dyrektywę
2007/46/WE
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
167/2013 z dnia 05.02.2013 r.
w sprawie homologacji i
nadzoru rynku pojazdów
rolniczych i leśnych
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w celu unijnego dopuszczenia
indywidualnego pojazdu
8. badania potwierdzające
spełnienie wymagań przez
części i wyposażenie, które
mogą stwarzać poważne
zagrożenie dla właściwego
funkcjonowania układów
istotnych dla bezpieczeństwa
pojazdu lub jego
oddziaływania na środowisko
w celu ich dopuszczenia do
obrotu
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w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz
czterokołowców

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
168/2013 z dnia 15.01.2013 r.
w sprawie homologacji i
nadzoru rynku pojazdów dwulub trzykołowych oraz
czterokołowców

Ustawa z dnia 15.07.2020 r.
o systemach homologacji typu UE
i nadzoru rynku silników spalinowych
przeznaczonych do maszyn mobilnych
nieporuszających się po drogach
Badania do celów homologacji
i dopuszczenia:
2. badania homologacyjne
układów, komponentów
i oddzielnych zespołów
technicznych oraz części
i wyposażenia

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628
z dnia 14.09.2016 r. w sprawie
wymogów dotyczących wartości
granicznych emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych oraz homologacji
typu w odniesieniu do silników
spalinowych wewnętrznego spalania
przeznaczonych do maszyn mobilnych
nieporuszających się po drogach,
zmieniające rozporządzenia (UE) nr
1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz
Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

PN-EN ISO/IEC 17025
+
PN-EN ISO/IEC 17020
w odniesieniu do
czynności właściwych
dla kategorii A






DA-05 (ILAC P9)
DA-06 (ILAC P10)
DA-10 (EA-2/15)
DAB-14

- Kategoria A: badania,
o których mowa w niniejszym
rozporządzeniu,
przeprowadzane przez te
służby techniczne w ich
własnych obiektach. W
przypadku przeprowadzania
badań w obiektach producenta
lub strony trzeciej,
zastosowanie mają dodatkowe
wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17020.
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/1628 z dnia 14.09.2016
r. w sprawie wymogów
dotyczących wartości
granicznych emisji
zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz homologacji
typu w odniesieniu do silników
spalinowych wewnętrznego
spalania przeznaczonych do
maszyn mobilnych
nieporuszających się po
drogach, zmieniające
rozporządzenia (UE) nr
1024/2012 i (UE) nr 167/2013
oraz zmieniające i uchylające
dyrektywę 97/68/WE
str. 5/10
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zmieniające i uchylające dyrektywę
97/68/WE

Badania emisji pól
elektromagnetycznych
w środowisku

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska

- Kategoria A: badania, o
których mowa w niniejszym
rozporządzeniu,
przeprowadzane przez te
służby techniczne w ich
własnych obiektach. W
przypadku przeprowadzania
badań w obiektach producenta
lub strony trzeciej,
zastosowanie mają dodatkowe
wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17020

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)
 DAB-18

Badania hałasu pochodzącego
od urządzeń i instalacji

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

Badania hałasu pochodzącego
od dróg, linii kolejowej, linii
tramwajowej, lotniska lub portu

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

---

Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 30
października 2014 r. w sprawie
wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej wody
Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca
2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia
pomiarów poziomów
substancji lub energii
w środowisku przez
zarządzającego drogą, linią
kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem
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Badania i pomiary pola
elektromagnetycznego
w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29.06.2016
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na
pole elektromagnetyczne

Badania czynników
szkodliwych w środowisku
pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Badania wody, ścieków,
osadów ściekowych

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo
ochrony środowiska

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Pobieranie i badania paliw
ciekłych, gazowych i stałych
(w tym emisja gazów
cieplarnianych)

 Rozporządzenie Komisji (UE)
nr 601/2012 z dnia 21.06.2012 r.
w sprawie monitorowania
i raportowania w zakresie emisji
gazów cieplarnianych zgodnie
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady
 Ustawa z dnia 25.08.2006 r.
o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw
 Ustawa z dnia 25.08.2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2.07.2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.
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Badania wody na pływalniach

Badania nawozów

Badania gleb

Badania farb i lakierów

Badania tytoniu i wyrobów
tytoniowych

Badania dla celów urzędowych
kontroli żywności i żywienia
w zakresie bezpieczeństwa
żywności
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 9.11.2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach
 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
z dnia 13.10.2003 r. w sprawie
nawozów
 Ustawa z dnia 10.07.2007 r.
o nawozach i nawożeniu
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska
 Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 1.09.2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo
ochrony środowiska
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju
z dnia 8.08.2016 r. w sprawie
ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych zawartych w niektórych
farbach i lakierach przeznaczonych
do malowania budynków i ich
elementów wykończeniowych,
wyposażeniowych oraz związanych
z budynkami i tymi elementami
konstrukcji oraz w mieszaninach do
odnawiania pojazdów
Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
Rozporządzenie (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt *)
Wydanie 2 z 1.12.2021 r.

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

Rozporządzenie (WE)
nr 2003/2003 z dnia
13.10.2003 r. w sprawie
nawozów

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---
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Ustawa z dnia 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Badanie zwierząt rzeźnych,
produktów pochodzenia
zwierzęcego i żywności

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt *)

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Ustawa z dnia 29.01.2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej

Badania związane z kontrolą
jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli
urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt
i dobrostanu zwierząt *)
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolnospożywczych

Badania sanitarnoepidemiologiczne

Ustawa z dnia 5.12.2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Badania próbek roślin
i produktów roślinnych na
obecność pozostałości
środków ochrony roślin oraz
poziomów azotanów,
azotynów i metali ciężkich na
potrzeby certyfikacji
Integrowanej produkcji roślin

Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o środkach
ochrony roślin

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

Wydanie 2 z 1.12.2021 r.
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Badania zdrowia roślin

Badania kotłów na paliwo stałe

Badania właściwości
użytkowych wyrobów
budowlanych zgodnie
z krajowym systemem

Badania na potrzeby realizacji
zadań Krajowej Administracji
Skarbowej
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Rozporządzenie (UE) 2017/625 z dnia
15.03.2017 r. w sprawie kontroli
urzędowych i innych czynności
urzędowych przeprowadzanych w celu
zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz
zasad dotyczących zdrowia
i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin
i środków ochrony roślin (…)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1.08.2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów
budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej
wraz z Zarządzeniem Ministra
Rozwoju i Finansów z 27.12.2017 r.
w sprawie utworzenia laboratoriów
jednostek organizacyjnych Krajowej
Administracji Skarbowej, ich
organizacji i zakresu działania

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025

 DA-05 (ILAC P9)
 DA-06 (ILAC P10)
 DA-10 (EA-2/15)

---

PN-EN ISO/IEC 17025
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* Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 traci moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031,
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz
uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG,
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).
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