
POROZUMIENIE 

w sprawie współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi  
do celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, 
zawarte w Warszawie w dniu 04 lipca 2013 roku pomiędzy: 

Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego -  Krzysztofem Dylem 
a  

Polskim Centrum Akredytacji, zwanym dalej „PCA” z siedzibą w Warszawie  
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa 

reprezentowanym przez Dyrektora Eugeniusza W. Roguskiego,  
zwanych w dalszej części porozumienia również „Stronami”.  

Mając na uwadze spełnienie wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji  
i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  
i uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 339/93 (Dz. Urz. UE Nr 218 z dnia 13 sierpnia 
2008 r., str. 30-47), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei  
we Wspólnocie wdrożonej do polskiego prawa ustawą z dnia 28 marca 2007 r. o transporcie 
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzeniem 
MTBiGM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 492).  

Strony zgodnie postanawiają:  
§ 1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca w obszarze wymiany informacji 
dotyczących podmiotów ubiegających się o akredytację lub podmiotów akredytowanych  
do celu autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE.  

§ 2 
1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK” umożliwi PCA 

nieodpłatny dostęp do projektów polskich i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących 
przedmiotu porozumienia;  

2. PCA zapewni Prezesowi UTK bądź upoważnionym przez niego osobom nieodpłatny 
dostęp do informacji na temat projektowanych krajowych i wspólnotowych wymagań 
akredytacyjnych dotyczących przedmiotu porozumienia.  

§ 3 
PCA zobowiązuje się do nieodpłatnego:  

1. Przekazywania Prezesowi UTK bądź upoważnionym przez niego osobom informacji  
o złożonych wnioskach o akredytację do celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 
2008/57/WE;  

2. Przekazywania Prezesowi UTK bądź upoważnionym przez niego osobom informacji  
o nowo udzielonych akredytacjach do celów autoryzacji i notyfikacji oraz wynikach 
przeprowadzonych ocen w nadzorze (przedłużenie, zawieszenie, ograniczenie lub 
cofnięcie akredytacji);  



3. Uzgadniania z Prezesem UTK bądź upoważnionymi przez niego osobami wprowadzania 
nowych wymagań akredytacyjnych;  

4. Wyjaśniania z Prezesem UTK bądź upoważnionymi przez niego osobami wątpliwości 
wynikających z wniosków o akredytację do celów notyfikacji do dyrektywy 
2008/57/WE;  

5. Zapewnienia pracownikom UTK miejsc na szkoleniach otwartych i wewnętrznych 
organizowanych przez PCA;  

6. Umożliwiania, na wniosek Prezesa UTK, udziału przedstawicieli UTK w ocenach  
do celów notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE.  

§ 4 
Prezes UTK  zobowiązuje się do nieodpłatnego:  

1. Umożliwiania dostępu pracownikom PCA do wiedzy specjalistycznej niezbędnej  
do oceny podmiotów wnioskujących o akredytację w celu autoryzacji i notyfikacji  
do dyrektywy 2008/57/WE;  

2. Udostępnianie PCA wyników kontroli / inspekcji UTK w jednostkach notyfikowanych,  
z zastrzeżeniem danych stanowiących tajemnice prawnie chronione; 

3. Zapewnienie, na wniosek PCA, wsparcia eksperckiego w ocenach prowadzonych przez 
PCA do celów autoryzacji / notyfikacji.  

§ 5 
Strony porozumienia ustalają, iż okresowe spotkania koordynacyjne odbywają się co najmniej 
raz w roku, ze wskazaniem na pierwszy kwartał roku. 

§ 6 
1. Porozumienie obowiązuje Strony od dnia jego zawarcia.  

2. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron za miesięcznym 
wypowiedzeniem. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron.  

5. Zawarcie niniejszego porozumienia nie wiąże się po stronie Prezesa UTK  
z zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym. 

 

       Prezes              Dyrektor  

Urzędu Transportu Kolejowego     Polskiego Centrum Akredytacji  
 


