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CERTYFIKACJA USŁUG OCHRONY  
PRZED SZKODNIKAMI 

wg EN 16636  

 
Norma EN 16636 określa wymagania i wytyczne dla firm- dostawców usług dezynfekcji, dezynsekcji i 
deratyzacji. Norma ta została stworzona w celu poprawy jakości wykonywanych usług. Określa 
kompetencje dla usługodawców w celu zapewnienia profesjonalnego systemu zarządzania ochroną 
przed szkodnikami.  

 

 
Norma EN 16636 obejmuje wytyczne określające minimalizację 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożenia negatywnego 
wpływu na środowisko. 
 
Norma EN 16636 została formalnie zatwierdzona w  styczniu, a 
ostateczna wersja w języku angielskim została udostępniona dla 
wszystkich członków CEN w marcu 2015. Norma zostanie 
opublikowana na poziomie krajowym przez członków CEN w 33 
krajach europejskich i zastąpi standardy zarządzania usługami 
ochrony przed szkodnikami, które zostały wcześniej przyjęte na 
poziomie krajowym w wielu państwach europejskich. 
 
Norma jest przeznaczona dla profesjonalnych dostawców usług 
ochrony przed szkodnikami. Nie dotyczy ochrony upraw polowych 
oraz rutynowych usług utrzymania czystości i dezynfekcji. 
 
EN 16636 składa się z 2 części. Pierwsza określa wymagania 
dotyczące przebiegu procesów w wykonywaniu usług ochrony przed 
szkodnikami. Druga część precyzuje schemat kompetencji w firmie 
(np. w zakresie sprzedaży, administracji oraz wykonywania prac 
związanych z ochroną przed szkodnikami). Głównym celem normy 
jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz ochrona 
środowiska.  
 
EN 16636 nawiązuje do ISO 9001 w zakresie definiowania wymagań 
dotyczących przepływu i systematycznego dokumentowania 
procesów.  Dzięki tym podobieństwom te 2 standardy mogą być 
powiązane ze sobą. Jednak certyfikacja systemów zarządzania nie 
jest warunkiem certyfikacji wg EN 16636.   
 
DQS jest pierwszą jednostką certyfikującą akredytowaną przez CEPA 
(Federacja Europejskich Stowarzyszeń Pracowników Branży DDD) do 
przeprowadzania ocen zgodności i wydawania certyfikatów zgodnie 
z EN 16636.  
 
Certyfikacja przez DQS to potwierdzenie, że Państwa firma posiada 
niezbędną wiedzę ekspercką do wykonywania profesjonalnych usług 
z zakresu ochrony przed szkodnikami i spełnia wymagania normy. 
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Przebieg procesu certyfikacji  
- uzyskania certyfikatu CEPA  
 
Federacja CEPA stworzyła narzędzie do samooceny, 
które może być zastosowane przed certyfikacją. 
Pomoże to sprawdzić gotowość firmy do procesu 
certyfikacji. Bezpłatne narzędzie jest dostępne na 
stronie: www.cepa-europe.org  
 
Gdy Państwa firma jest gotowa do certyfikacji, 
następują ustalenia z biurem DQS: uzyskanie 
informacji o firmie,  podpisanie umowy, ustalenie 
daty auditu oraz wybór kompetentnego auditora.  
  
Podczas auditu zostaje przeprowadzona ocena, czy 
firma spełnia wymagania EN 16636. Zwykle audit 
trwa 1 dzień.  
 
Po audicie firma otrzymuje raport z auditu 
zawierający spostrzeżenia oraz opisujący potencjały 
do doskonalenia. 
 
Jeżeli zostaną stwierdzone niezgodności, będą 
Państwo mieć 3 miesiące do ich skorygowania i 
zastosowania odpowiednich działań korygujących.  
 
Jak tylko niezgodności zostaną zamknięte zostanie 
wydany certyfikat CEPA z 3-letnim terminem 
ważności. Certyfikat taki zostanie również 
zamieszczony w bazie CEPA.  
 
W celu podtrzymania ważności certyfikatu po 18 
miesiącach od daty 1 auditu zostanie 
przeprowadzony audit nadzoru.  
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Informacje wstępne 

Wymiana informacji o celach i 
korzyściach z  oceny ,  o zakresie 
świadczonych usług DQS  , jak 
również oczekiwaniach samej 
organizacji. 

Oferta i umowa 

Na podstawie otrzymanych 
informacji zostaje 
przygotowana oferta 
zawierająca warunki oceny: 
nakład czasu przeznaczony 
na ocenę oraz koszty. 

Proces oceny zgodności  

Auditorzy DQS dokonują 
przeglądu przedłożonej 
dokumentacji oraz 
przeprowadzają wywiady na 
miejscu w organizacji.  Na 
podstawie zebranych 
informacji z różnych 
obszarów i procesów 
dokonują oni wartościowania 
i oceny na podstawie szeregu 
ustalonych kryteriów.  Wydanie 

certyfikatu 
CEPA 
 

Ocena systemu i 
raport  

Wynikiem oceny jest 
raport, który zawiera 
spostrzeżenia, 
obserwacje, niezgodności. 

Przeprowadzenie 
samooceny – opcjonalnie 

Narzędzie pozwalające ocenić 
przygotowanie firmy do procesu 
certyfikacji. 

CERTYFIKAT 

 
DQS potwierdza, że 

organizacja  
 

XYZ  
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