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WSTĘP 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest od wielu lat 

przedmiotem uwagi wszystkich uczestników rynku kolejowego – władz, regulatora (UTK), 

przewoźników, zarządców infrastruktury, podmiotów uczestniczących w procesie oceny 

zgodności (zarówno producentów, jak i jednostek oceniających zgodność). 

Na mocy Rozporządzenia KE 352/2009 w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, zastąpionego Rozporządzeniem 

Wykonawczym KE nr 402/2013, każdy podmiot wprowadzający zmianę do systemu 

kolejowego, zidentyfikowaną przez niego jako mającą wpływ na bezpieczeństwo i znaczącą, 

jest zobowiązany zastosować proces zarządzania ryzykiem i poddać jego prawidłowość pod 

ocenę jednostce oceniającej. 



   

          ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE NR 402/2013 

 

 … z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 

w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie nr 352/2009, 

 rozporządzenie obowiązuje od dnia 21 maja 2015 r., 

 rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich, 

 przepisy rozporządzenia (WE) nr 352/2009 stosuje się nadal w odniesieniu do 

projektów, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są na 

zaawansowanym etapie realizacji (zgodnie z zapisami dyrektywy 2008/57/WE w 

sprawie interoperacyjności systemu kolei). 



   

                          ROZPORZĄDZENIE – STOSOWANIE  

 Rozporządzenie stosuje się do Wnioskodawcy, którym jest: 

• przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury 

• podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

• podmiot zamawiający lub producent zlecający jednostce notyfikowanej proces weryfikacji WE 

zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE 

• podmiot składający wniosek o zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych 

przy wprowadzaniu wszelkich zmian do systemu kolejowego w państwie członkowskim. 

 

 Zmiany takie mogą mieć charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny.  

 Wnioskodawca sam dokonuje oceny potencjalnego wpływu danej zmiany na bezpieczeństwo systemu 

kolejowego. Jeżeli zmiana nie ma wpływu na bezpieczeństwo, nie istnieje konieczność stosowania 

procesu zarządzania ryzykiem. Jeżeli ma wpływ – Wnioskodawca decyduje o znaczeniu zmiany, a 

następnie zleca niezależną ocenę Jednostce Oceniającej. 

 Wnioskodawca przechowuje odpowiednią dokumentację, która uzasadnia jego decyzję w obu 

przypadkach.  



   

                                      JEDNOSTKI OCENIAJĄCE 

 

Jednostka oceniająca oznacza niezależną i kompetentną wewnętrzną lub 

zewnętrzną osobę, organizację lub podmiot, które przeprowadzają 

badanie w celu ocenienia, na podstawie dowodów, czy system jest zdolny 

do spełnienia wymogów bezpieczeństwa, które się do niego stosują. 

Jednostka oceniająca nie może być zaangażowana – bezpośrednio ani 

jako upoważniony przedstawiciel – w projektowanie, wytwarzanie, 

budowę, wprowadzanie do obrotu, eksploatację lub utrzymanie 

ocenianego systemu.  



   

                           ROLA JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ 

 

Jednostka oceniająca nie może przeprowadzać w imieniu wnioskodawcy procesu oceny 

znaczenia zmiany czy wyceny i oceny ryzyka. Jej rolą jest niezależna, zewnętrzna ocena 

zgodności z zasadami prawidłowości i kompletności przeprowadzenia procesu zarządzania 

ryzykiem oraz zapewnienie, że wprowadzona zmiana może być bezpiecznie wdrożona  

i kontrolowana. 

 

Rolą jednostki oceniającej jest wsparcie podmiotu wprowadzającego zmianę w procesie 

zarządzania ryzykiem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie, czy proces zarządzania 

ryzykiem został przeprowadzony prawidłowo i kompleksowo pod względem formalnym  

i merytorycznym. Jednostka ocenia też, czy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań 

analitycznych lub wdrożenie jakichkolwiek innych rozwiązań w zakresie środków nadzoru  

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa po wprowadzeniu danej 

zmiany. 

 



   

                                   JEDNOSTKI OCENIAJĄCE 

 

W celu dokonania niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania 

ryzykiem jednostka oceniająca: 

 

 zapewnia pełne zrozumienie znaczącej zmiany na podstawie dokumentacji 

dostarczonej  przez wnioskodawcę; 

 przeprowadza ocenę procesów zarządzania bezpieczeństwem i jakością podczas 

projektowania i realizacji znaczącej zmiany, jeśli procesy te nie są już 

certyfikowane przez odpowiednią jednostkę oceniającą zgodność; 

 przeprowadza ocenę stosowania tych procesów zarządzania bezpieczeństwem i 

jakością podczas projektowania i realizacji znaczącej zmiany. 



   

                                    JEDNOSTKI OCENIAJĄCE 

Rozporządzenie nr 402/2013 określa jednocześnie wymogi, które powinna spełniać jednostka 

oceniająca. Są one następujące: 

 Jednostka oceniająca musi spełniać wszystkie wymogi normy ISO/IEC 17020:2012 Ocena 

zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek 

przeprowadzających inspekcję z jej późniejszymi zmianami. Podczas prowadzenia prac 

określonych w tej normie, jednostka oceniająca kieruje się profesjonalnym osądem. Musi 

ona spełniać zarówno ogólne kryteria dotyczące kompetencji i niezależności zawarte w tej 

normie, jak i następujące kryteria szczegółowe dotyczące kompetencji: 

 

 w zakresie zarządzania ryzykiem: wiedza i doświadczenie w zakresie standardowych 

technik analizy bezpieczeństwa i odpowiednich norm; 

 wszystkie odpowiednie kompetencje do oceny elementów systemu kolejowego, na 

które wpływa zmiana; 

 w zakresie prawidłowego stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem  

i jakością lub w zakresie audytu systemów zarządzania. 

 



   

                JEDNOSTKI OCENIAJĄCE - WYMAGANIA 

 

 

 Analogicznie jak w przypadku art. 28 dyrektywy 2008/57/WE dotyczącego 

notyfikacji jednostek notyfikowanych, jednostka oceniająca musi być 

akredytowana lub uznana dla poszczególnych obszarów kompetencji związanych 

z systemem kolejowym lub jego elementami, dla których obowiązują zasadnicze 

wymogi bezpieczeństwa, w tym dla obszaru kompetencji dotyczącego 

eksploatacji i utrzymania systemu kolejowego. 

 

 



   

                                     JEDNOSTKI OCENIAJĄCE 

 Jednostka oceniająca musi być akredytowana lub uznana dla celów oceny ogólnej 

spójności zarządzania ryzykiem oraz bezpiecznej integracji ocenianego systemu z całym 

systemem kolejowym. Obejmuje to kompetencje jednostki oceniającej w zakresie kontroli: 

 

 organizacji, tj. mechanizmów niezbędnych, aby zapewnić skoordynowane podejście do 

zapewnienia bezpieczeństwa systemu poprzez jednolite rozumienie i stosowanie 

środków nadzoru ryzyka dla podsystemów; 

 metodyki, tj. oceny metod oraz zasobów wykorzystywanych przez różne 

zainteresowane strony do wspierania bezpieczeństwa na poziomie podsystemu  

i systemu; 

 aspektów technicznych niezbędnych do oceny istotności i kompletności oceny ryzyka 

oraz poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu jako całości. 

 



   

                                       JEDNOSTKI OCENIAJĄCE 

 

 Jednostka oceniająca może być akredytowana lub uznana w odniesieniu do 

jednego obszaru, kilku lub wszystkich obszarów kompetencji. 

 Jednostka oceniająca musi spełniać wymagania zawarte w dokumencie PCA 

DAK-08, zawierającym szczegółowe wymagania akredytacyjne, które powinny 

spełniać jednostki oceniające ubiegające się o akredytację w odniesieniu do 

Rozporządzenia nr 402/2013. 

 



   

       PODEJŚCIE OPARTE NA ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 

System zarządzania bezpieczeństwem: organizacja i środki przyjęte przez zarządcę 

infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania 

jego działaniem, tj.: 

 Procedury 

 Przepisy wewnętrzne 

 Instrukcje stanowiskowe 

 Dokumentacje utrzymaniowe 

 Inne… 

które: 

 wypełniają swoim zakresem co najmniej kryteria wspólnych metod bezpieczeństwa (CSM) 

w zakresie oceny zgodności 

 są na bieżąco monitorowane pod kątem spełniania stawianych im celów 

 są na bieżąco doskonalone  

 



   

     PODEJŚCIE OPARTE NA ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 

W podejściu tym występują trzy podstawowe elementy: 

1. Bieżąca analiza ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, zgodnie z przyjętą 

metodą. 

2. Analiza ryzyk w kontekście planowanych zmian, zgodnie z CSM ocena ryzyka 

3. Bieżąca analiza tego co się wydarzyło (mogło wydarzyć)  

 

1 + 2 + 3 = 
Rzetelna podstawa do podejmowania decyzji przez kierownictwo danej 

spółki 



   

     PODEJŚCIE OPARTE NA ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 

Zarządzanie ryzykiem stanowi istotę systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

Zarządzanie ryzykiem to: 

 usystematyzowane identyfikowanie zagrożeń 

 analizowanie związanych z nimi ryzyk i ich właściwe traktowanie (kontrola) 

 monitorowanie ryzyk i efektywności środków ich kontroli 

 

System zarządzania bezpieczeństwem to ustrukturyzowane ramy, 

umożliwiające bezpieczne zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa. 

 

 

 



   

                          ETAPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 

 Zdefiniowanie problemu 

     Zepsuła się spawarka 

 Zdefiniowanie zmiany 

     Muszę ją oddać do naprawy 

 Ocena ryzyka 

- co może stanowić problem: długi czas naprawy, wysokie koszty naprawy 

- jakie będą tego konsekwencje: opóźnienia w wykonywaniu robót, zleceń 

- jaki jest poziom ryzyka: wysoki, średni, niski 



   

                       ETAPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

 

 Zarządzenie tym ryzykiem 

       Co można zrobić, żeby wszystko odbyło się bez problemów (środki kontroli    

     ryzyka) – może ktoś z pracowników potrafi naprawić, znaleźć warsztat, który  

     oferuje jak najkrótszy termin naprawy i/lub najniższe koszty 

 Określenie czy akceptuję to ryzyko 

     Na co się decyduję, jakie wyjście będzie korzystniejsze: naprawa czy może kupno  

     nowej spawarki  

 



   

                                           PODSUMOWANIE 

 

1. Rzetelna ocena ryzyka = zapewnienie odpowiedniej równowagi między bezpieczeństwem a 

ciągłym dążeniem do zwiększenia konkurencyjności. 

2. System zarządzania bezpieczeństwem i przepisy wewnętrzne wzajemnie się uzupełniają, 

stanowią jedną rzeczywistość, a nie dwie odrębne. 

3. SMS to podstawa działania przedsiębiorstwa, nie wymagająca stosowania żadnych 

specjalnych narzędzi. 

4. Istotą systemu zarządzania bezpieczeństwem jest: 

 ocena ryzyka, 

 wyciąganie wniosków z pozyskanych informacji. 

5. W modelu opartym na zarządzaniu ryzykiem wiodąca rola przypada Kierownictwu.  

Jakakolwiek planowana zmiana powinna opierać się na wynikach procesu zarządzania 

ryzykiem. 
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