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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH OSOBY  
– PROGRAM AKREDYTACJI DACP-01 

OBSZAR DOBROWOLNY 

Obszar działalności 
Ogólne wymagania 

akredytacyjne  
- norma akredytacyjna 

(poziom III) 

Specyficzne (dodatkowe) wymagania akredytacyjne 
(poziom IV) 

Certyfikacja osób w obszarach działalności technicznej:  
Auditorzy systemów zarządzania: QMS, EMS, BHP, FSMS, 
ISMS, BCMS 
Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania: QMS, EMS, BHP, 
FSMS, ISMS, BCMS 
Menedżerowie systemów zarządzania: QMS, EMS, BHP, 
FSMS, ISMS, BCMS 
Specjaliści w zakresie ochrony środowiska 
Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa żywności 
Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Specjaliści w zakresie spawalnictwa (stali, aluminium i stopu 
aluminium, miedzi i stopu miedzi, niklu i stopu niklu, tytanu i 
stopu tytanu, cyrkonu i stopu cyrkonu) 
Specjaliści w zakresie nadzoru spawalniczego  
Specjaliści w zakresie łączenia i spajania materiałów 
(lutowanie, klejenie, itp.) 
Specjaliści w zakresie obróbki cieplnej 
Specjaliści w zakresie urządzeń zabezpieczających 
Specjaliści w zakresie laminowania 
Specjaliści w zakresie badań nieniszczących 
Specjaliści w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych 
Specjaliści w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń 
transportu bliskiego 
Specjaliści w zakresie chłodnictwa 
Specjaliści w zakresie klimatyzacji 
Specjaliści w zakresie transportu samochodowego 
Specjaliści w zakresie diagnostyki samochodowej 
Specjaliści w zakresie nauki jazdy samochodowej 
Specjaliści w zakresie obrotu wyrobami motoryzacyjnymi 

PN-EN ISO/IEC 17024 IAF MD 41 

                                                             
1 w przypadku jednostek korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
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Specjaliści w zakresie psychologicznych badań kierowców 
Specjaliści w zakresie powłok antykorozyjnych – powłoki 
malarskie  
Operatorzy maszyn i urządzeń 
Inspektorzy ochrony danych osobowych 

 

 

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 rzeczoznawców 
samochodowych 

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. 
– Prawo o ruchu drogowym PN-EN ISO/IEC 17024  DAC-12 

 IAF MD 41 --- 

audytor wiodący systemu 
zarządzania bezpieczeństwem 
informacji wg PN-EN ISO/IEC 
27001 
 
audytor wiodący systemu 
zarządzania ciągłością 
działania wg PN-EN ISO 
22301 

Rozporządzenie Ministra 
Cyfryzacji z dnia 12.10.2018 
r. w sprawie wykazu 
certyfikatów uprawniających 
do przeprowadzenia audytu 

PN-EN ISO/IEC 17024  IAF MD 41 --- 


