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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH – PROGRAM AKREDYTACJI DAK-07 

OBSZAR DOBROWOLNY 
 

Obszar działalności 
Ogólne wymagania akredytacyjne - norma 

akredytacyjna 
(poziom III) 

Specyficzne (dodatkowe) wymagania 
akredytacyjne 

(poziom IV) 

IETV - weryfikacje technologii środowiskowych (ETV) PN-EN ISO/IEC 17020 

 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 
 Ogólny Protokół Weryfikacji (GVP) 

IT - inspekcje ilości i jakości towarów PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

IWTO - inspekcje WTO procesów produkcji PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

ID - inspekcje odbiorcze i dozorowe PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

IS - inspekcje sanitarne PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

IW - inspekcje weterynaryjne PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

IŚR - inspekcje środowiskowe PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 

IU - inspekcje usług PN-EN ISO/IEC 17020 
 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10 
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OBSZAR REGULOWANY 
 

Obszar działalności 
Wymagania prawne 

dot. posiadania akredytacji  
lub zasad akredytacji 

Podstawowe 
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 

ICSM - Inspekcja 
adekwatności stosowania 
wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w zakresie 
wyceny i oceny ryzyka 

Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 
30.04.2013 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka 
i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 352/2009 

PN-EN ISO/IEC 17020 

 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 
 DAK-08 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 402/2013 z dnia 30.04.2013 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w zakresie wyceny 
i oceny ryzyka i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 352/2009 

IH - Inspekcje 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 
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 

Ustawa z dnia 20.06.1997 r.  
– Prawo o ruchu drogowym 

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

 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 
 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 wzoru 
sprawozdania oceniającego 
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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 
IH - Inspekcje 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 
4. kontrola zgodności 
produkcji pojazdu, układów, 

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 
 

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

 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 
 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 
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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, 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 

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. 
w sprawie homologacji i nadzoru 
rynku pojazdów dwu- lub 
trzykołowych oraz czterokołowców 

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. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
dwu- lub trzykołowych oraz 
czterokołowców 
 
 Kategoria B: nadzorowanie badań  

(w tym przygotowywanie takich 
badań), o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, 
w przypadku gdy badania te są 
prowadzone w obiektach 
producenta lub strony trzeciej,  
zastosowanie mają dodatkowe 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025; 

 Kategoria D: nadzorowanie lub 
prowadzenie badań lub kontroli 
w ramach nadzoru zgodności 
produkcji 

IH - Inspekcje do celów 
homologacji 
i dopuszczenia: 
2. badania homologacyjne 
układów, komponentów 
i oddzielnych zespołów 
technicznych oraz części 
i wyposażenia 
4. kontrola zgodności 
produkcji pojazdu, układów, 
komponentów i oddzielnych 

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 
 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1628 z dnia 14.09.2016 r.   
w sprawie wymogów dotyczących 
wartości granicznych emisji 

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

 ILAC P15 
 DA-05 (ILAC P9) 
 DA-06 (ILAC P10) 
 DAB-14 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 
z dnia 14 września 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 
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zespołów technicznych 
oraz części i wyposażenia 

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 

zmieniające i uchylające dyrektywę 
97/68/WE 
 
 Kategoria B: nadzorowanie badań  

(w tym przygotowywanie takich 
badań), o których mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, 
w przypadku gdy badania te są 
prowadzone w obiektach 
producenta lub strony trzeciej,  
zastosowanie mają dodatkowe 
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025; 

 Kategoria D: nadzorowanie lub 
prowadzenie badań lub kontroli 
w ramach nadzoru zgodności 
produkcji 

 


