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LISTA WYMAGAŃ AKREDYTACYJNYCH DLA WERYFIKATORÓW EMAS – PROGRAM AKREDYTACJI DAVE-01 

 

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, IAF 
Dokumenty PCA 
Inne dokumenty 
normatywne 

Wymagania prawne dotyczące 
działalności CAB  
 

weryfikacja i walidacja EMAS 

 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1221/2009 z dnia 
25.11.2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału 
organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we 
Wspólnocie (EMAS), 
uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 761/2001 oraz 
decyzje Komisji 
2001/681/WE 
i 2006/193/WE 

 Ustawa z dnia 15.07.2011 r. 
o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu 
(EMAS) 

PN-EN ISO/IEC 
17021-1 

 Rozporządzenie  
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 1221/2009 
z późniejszymi zmianami 

 DAVE-01 
 PN-EN ISO/IEC 17021-2 
 decyzja Komisji (UE) 

2016/1621  
 decyzja Komisji (UE) 

2017/2285 
 decyzja Komisji 

2011/832/UE  
 IAF MD 5  
 IAF MD 4 (w przypadku 

zdalnych weryfikacji 
EMAS)  

 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1221/2009 z dnia 25.11.2009 
r. w sprawie dobrowolnego 
udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we 
Wspólnocie (EMAS), 
uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 761/2001 oraz 
decyzje Komisji 2001/681/WE 
i 2006/193/WE z późniejszymi 
zmianami 

W przypadku zdalnych weryfikacji 
EMAS: 
 Note to the EMAS Committee 

members concerns: 
“Derogation from the 
requirement of on-site visits 
according to Article 25(4) of 
Regulation (EC) No 
1221/2009 under force 
majeure in the context of the 
Covid-19 crisis" z dnia 24 
listopada 2020 r. 

 Komunikat Organu 
Właściwego ws. zdalnych 
audytów EMAS w związku 
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z epidemią COVID-19 z dnia 
19.05.2021 r. 

audyt zewnętrzny 
przedsiębiorców wystawiających 
dokumenty DPO, DPR, EDPO 
lub EDPR wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska  
z dnia 21.12.2015 r. 

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. 
o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi 

PN-EN ISO/IEC 
17021-1 

 DAVE-01 
 DAVE-02 

 Ustawa z dnia 13.06.2013 r. 
o gospodarce opakowaniami  
i odpadami opakowaniowymi 

 Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 
21.12.2015 r. w sprawie 
rocznego audytu 
zewnętrznego 
przedsiębiorców 
wystawiających dokumenty 
DPO, DPR, EDPO lub EDPR 

audyt zewnętrzny organizacji 
odzysku sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zakładu 
przetwarzania  
wg  rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25.04.2019 r. 

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. 
o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

PN-EN ISO/IEC 
17021-1 

 DAVE-01 
 DAVE-02 

 Ustawa z dnia 11.09.2015 r. 
o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym  

 Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie rocznego 
audytu zewnętrznego 
organizacji odzysku sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego oraz zakładu 
przetwarzania 


