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Komunikat nr 251 z dnia 13.02.2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek 

oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze interoperacyjności 
systemu kolei  

 
Polskie Centrum Akredytacji informuje, że European Union Agency for Railways 
opublikowała Dokument Techniczny ERA 000MRA1044 ver 1.1 Requirements for CABs 
seeking notification, (Dokument ERA DT) zawierający wymagania dla jednostek 
oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację w obszarze interoperacyjności 
systemu kolei. 

Zgodnie z Rezolucją EA General Assembly 2017 (40) 16 wszystkie jednostki akredytujące, 
członkowie EA, w tym Polskie Centrum Akredytacji, są zobowiązane do stosowania 
wymagań Dokumentu ERA DT jako wymagań akredytacyjnych z uwzględnieniem poniższych 
zasad okresu przejściowego: 

 od 1 stycznia 2018 r. nowe wnioski o akredytację do celów notyfikacji w obszarze 
dyrektywy 2008/57/WE będą rozpatrywane z uwzględnieniem wymagań  
Dokumentu ERA DT; 

 jednostki oceniające zgodność posiadające akredytację do celów notyfikacji  
w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2008/57/WE powinny do 1 lipca 2020 r. uzyskać 
akredytację potwierdzającą spełnianie wymagań Dokumentu ERA DT. 

W związku z powyższym PCA informuje, że: 

 przyjmuje wnioski o udzielenie akredytacji do celów notyfikacji w obszarze dyrektywy 
2008/57/WE z uwzględnieniem wymagań Dokumentu ERA DT; 

 oraz, na wniosek jednostki akredytowanej do celów notyfikacji w obszarze dyrektywy 
2008/57/WE, może przeprowadzić ocenę kompetencji jednostki z uwzględnieniem 
wymagań Dokumentu ERA DT i potwierdzić ich spełnienie.  

Jednocześnie informujemy, że wymagania akredytacyjne określone w dokumencie  
DAN-02 będą stosowane w nadzorze jednostek akredytowanych do celów notyfikacji  
w obszarze dyrektywy 2008/57/WE, które nie wystąpiły z wnioskiem o ocenę kompetencji  
z uwzględnieniem wymagań Dokumentu ERA DT, jednakże nie dłużej niż do 1 lipca 2020 r. 

Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w odniesieniu do 
dyrektywy 2016/797/UE będzie udzielana z uwzględnieniem wymagań Dokumentu ERA DT. 
PCA w osobnym komunikacie poinformuje o możliwości składania wniosków o akredytację 
w tym obszarze. 
Dokument Techniczny ERA 000MRA1044 ver 1.1 jest dostępny na stronie internetowej ERA 
– http://www.era.europa.eu  
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