
PCA  Zakres akredytacji Nr PL-VG-0009 
Scope of accreditation No. PL-VG- 0009  

 

 
ZAKRES AKREDYTACJI  

WERYFIKATORA PROWADZĄCEGO DZIAŁANIA  
W OBSZARZE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  

SCOPE OF ACCREDITATION FOR VERIFIER  
PERFORMING ACTIVITIES IN THE FIELD OF GREEN HOUSE GAS EMISSIONS  

Nr/No. PL-VG-0009 
 

wydany przez / issued by 
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 
 

Wydanie/Issue 11 z/of 06.10.2021 
 

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI 
WERYFIKACJI I CERTYFIKACJI 

SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 
 
 
 

BARBARA ZENGEL 
 
 

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr PL-VG-0009 z dnia 18.10.2018 r. 
Cykl akredytacji od 13.10.2021 r. do 12.10.2026 r. 

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl 
This document is an annex to accreditation certificate No. PL-VG-0009 of 18.10.2018 

Accreditation cycle from 13.10.2021 to 12.10.2026 
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl 

 
 

 Wydanie nr 11/ Issue No 11, 06.10.2021 1/5 
 

 
 

Nazwa i adres weryfikatora 
Name and address of verifier 

GHG Professional Sp. z o.o.  
ul. Kręta 76A 
45-441 Opole 

Weryfikacja danych / Data verification: 
- do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE / for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation 
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Weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE 
Data verification for the purpose of Directive 2003/87/WE implementation 

Dokumenty odniesienia / References: 

 PN-EN ISO 14065 Gazy cieplarniane - Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację 
dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania 
PN-EN ISO 14065 Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in 
accreditation or other forms of recognition 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji 
danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and on the accreditation of 
verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz 
akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2084 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation 
(EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 
Parliament and of the Council 

Rodzaj działalności/ Type of activity: 

Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z: 
Verification of annual reports on greenhouse gas emissions according to: 

 Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
Act of Parliament of 12th June 2015 on the greenhouse gas emission allowance trading scheme 

 Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania 
i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
Commission Regulation (EU) No 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions 
pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament 

 Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2066 of 19th December 2018 on the monitoring and reporting of greenhouse gas 
emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation 
(EU) No 601/2012  

 Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady 
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2085 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation 
(EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 
Parliament and of the Council 

dla poniższych rodzajów działań 
for the following types of activities 
 

Rodzaj 
działania nr 
Activity group 

No 

Zakres  
Scope 

1a 
Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B 
używa się gazu ziemnego 
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Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Regulation (EU) No 601/2012 
are used, or where natural gas is used in category A or B installations 

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych 
zdefiniowanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 lub jeśli 
w instalacjach kategorii A lub B używa się gazu ziemnego 
Combustion of fuels in installations, where only commercial standard fuels as defined in Commission Implementing 
Regulation (EU) 2018/2066 are used, or where natural gas is used in category A or B installations 

1b Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń 
Combustion of fuels in installations, without restrictions 

3 Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania 
Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering, including pelletisation 

4 

Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych) 
Production or processing of ferrous metals (including ferro-alloys)  

Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów 
Production or processing of non-ferrous metals, including production of alloys 

6 

Produkcja szkła, w tym włókna szklanego 
Manufacture of glass including glass fibre 

Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie 
Manufacture of ceramic products by firing 

Produkcja materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej 
Manufacture of mineral wool insulation material 

Osuszanie lub kalcynacja gipsu bądź produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów 
gipsowych 
Drying or calcination of gypsum or production of plaster boards and other gypsum products 

7 

Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych 
Production of pulp from timber or other fibrous materials  

Produkcja papieru lub tektury 
Production of paper or cardboard 

8 

Produkcja sadzy 
Production of carbon black  

Produkcja amoniaku 
Production of ammonia  

Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe 
lub pełne utlenianie albo przez podobne procesy 
Production of bulk organic chemicals by cracking, reforming, partial or full oxidation or by similar processes  

Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy poprzez reformowanie lub częściowe utlenianie  
Production of hydrogen (H2) and synthesis gas by reforming or partial oxidation  

Produkcja węglanu sodowego (Na2CO3) oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3) 
Production of soda ash (Na2CO3) and sodium bicarbonate (NaHCO3) 

9 Produkcja kwasu azotowego (emisje CO2 i N2O) 
Production of nitric acid (CO2 and N2O emissions)  

98 

Inne działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 
Other activities pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC 

w tym odnoszące się do: 
Including referred to: 

 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustanowienia zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji w całej unii na podstawie art. 10a dyrektywy 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018 determining transitional Union-
wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 
2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 



PCA  Zakres akredytacji Nr PL-VG-0009 
Scope of accreditation No. PL-VG-0009 

 

 Wydanie nr 11/ Issue No. 11, 06.10.2021 4/5 
 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 
2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie 
działalności 
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1842 of 31 October 2019 laying down rules for the 
application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards further 
arrangements for the adjustments to free allocation of emission allowances due to activity level changes 

 
 

Kraje członkowskie, w których weryfikator prowadzi weryfikacje:   
The Member States in which the verifier is carrying out verification: 

Polska / Poland 

Wersja strony/Page version: A 
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Zatwierdzam status zmian/  
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BARBARA ZENGEL 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr PL-VG-0009 

List of changes of the scope of accreditation No. PL-VG-0009 
 

Status zmian: wersja pierwotna – A 


