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Program prezentacji 

1. Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

2. Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

3. System szkolenia w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w 

Instytucie Kolejnictwa
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Dyrektywa 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci

systemu kolei we Wspólnocie – określa zasadnicze wymagania, które mają być spełnione w 

celu osiągnięcia na terytorium Wspólnoty interoperacyjności systemu kolei w sposób zgodny z 

przepisami dyrektywy:

- 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych

Warunki te dotyczą projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji, 

modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części tego systemu, a 

takŜe kwalifikacji zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących 

bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w jego eksploatacji i 

utrzymaniu. 
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Dyrektywa 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 

wspólnotowych (zastąpiona dyrektywą 2008/110/WE)

Akapit 19: […] Państwa Członkowskie powinny zapewnić aby szkolenia i certyfikacja 

personelu kolejowego, niezbędne do spełnienia krajowych wymogów były dostępne dla 

przewoźników kolejowych ubiegających się o przyznanie certyfikatu bezpieczeństwa.

Akapit 21: […] Kwalifikacje dla pozostałego personelu związanego z wypełnianiem 

obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa są określone w dyrektywach PE:

- 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu 

kolei duŜych prędkości

- 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego 

systemu kolei konwencjonalnych
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Dyrektywa 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 

wspólnotowych                          (zastąpiona dyrektywą 2008/110/WE)

System Zarz ądzania

Bezpiecze ństwem

Certyfikat 
Bezpiecze ństwa

CST wspólne wymagania bezpieczeństwa

CSM wspólne metody oceny bezpieczeństwa

CSI wspólne wskaźniki bezpieczeństwa

TSI techniczne specyfikacje interoperacyjno ści
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Rozporz ądzenie Komisji nr 445/2011 z dn. 10 maja 2011 w sprawie systemu 

certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony 

towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 [ECM]

Dyrektywa 2004/49/WE

Certyfikat ECM

zastąpiona
Dyrektywa 2008/110/WE

Ocena systemu zarz ądzania utrzymaniem 

(MMS)  przez krajowy organ ds. bezpiecze ństwa 

DSU

WPiB

Kompetencje 
personelu 

NDT

procedury

Kontrola 

ryzyka

Identyfikacja 

zagro Ŝeń
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Dyrektywa 2008/57/WE
TSI WAG

TSI LOC&PAS

Wymagania dla wyrobów nowych

�EN 13260 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki –

Zestawy kołowe. Wymagania dotyczące wyrobu

�EN 13261 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki  -

Osie – wymagania dotyczące wyrobu

�EN 13262 Kolejnictwo – Zestawy kołowe  - Koła –

wymagania dotyczące wyrobu 

Wymagania eksploatacyjne

�EN 15313 Kolejnictwo-Wymagania eksploatacyjne 

dotyczące obsługi zestawów kołowych - Utrzymanie 

zestawów kołowych pojazdów eksploatacji i 

wyłączonych z eksploatacji

Personel NDT 

certyfikowany wg  

EN ISO 9712
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

PN-EN 13260+A1:2011

p. E.2.2 Kwalifikacje personelu

„Personel odpowiedzialny za wykonywanie bada ń nieniszcz ących powinien 

być certyfikowany zgodnie z EN 473”
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

PN-EN 13261+A1:2011

p. I.3.1.3 Kwalifikacje personelu

„Personel wykonuj ący badania nieniszcz ące powinien by ć certyfikowany 

zgodnie z EN 473”

p. 3.5.4 – odwołanie do normy ISO 5948:1994, gdzie:

p. 4 „Kiedy badanie ultrad źwiękowe jest okre ślone w celu odbioru wyrobu to 

powinno ono by ć wykonane przez kompetentny personel […]”
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

PN-EN 13262+A2:2011

p. E.2.1.3 Kwalifikacje personelu

„Personel wykonuj ący badania nieniszcz ące powinien by ć certyfikowany 

zgodnie z EN 473”

p. 3.4.2.4 – odwołanie do normy ISO 5948:1994, gdzie : 

p. 4 „Kiedy badanie ultrad źwiękowe jest okre ślone w celu odbioru wyrobu to 

powinno ono by ć wykonane przez kompetentny personel […]”
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

PN-EN 15313:2010

p. 4.4 Certyfikacja i kompetencje personelu (autor: wykonuj ącego operacje utrzymaniowe)

Certyfikacja jest wymagana dla personelu wykonuj ącego:

a) „badania nieniszcz ące – personel powinien by ć certyfikowany zgodnie z 

EN 473 lub norm ą równowa Ŝną i upowa Ŝniony do wykonywania 

wyspecyfikowanych czynno ści
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze 

Utrzymanie Ruchu Kolei

prEN 15313:2013

p. 4.4 Certyfikacja i kompetencje personelu (autor: wykonuj ącego operacje utrzymaniowe)

Certyfikacja jest wymagana dla personelu wykonuj ącego:

a) „badania nieniscz ące – personel powinien by ć certyfikowany zgodnie z EN 

ISO 9712 (sektor przemysłowy: Utrzymanie Ruchu Kole i) lub norm ą

równowa Ŝną i upowa Ŝniony do wykonywania wyspecyfikowanych czynno ści
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Program prezentacji 

1. Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

2. Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

3. System szkolenia w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w 

Instytucie Kolejnictwa
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Jednostka Certyfikująca  p.5.2

Ośrodek Egzaminacyjny p.5.4

Odpowiedzialno ści podmiotów wg 
EN ISO 9712:2012

Autoryzowana Jednostka Kwalifikująca  p.5.3

Pracodawca p. 5.5

Kandydat p. 5.6

Osoba Certyfikowana p. 5.7
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                

Utrzymanie Ruchu Kolei

Odpowiedzialno ść pracodawcy:

- zgłoszenie kandydata do Jednostki Certyfikuj ącej zawieraj ącej potwierdzenie:               
- odbycia wymaganych szkole ń,
- odbycia praktyki,
- wykonania bada ń wzroku,

- pisemne upowa Ŝnienie personelu do wykonywania okre ślonych czynno ści w zakresie bada ń
nieniszcz ących,
- zapewnienie dodatkowych szkole ń jeŜeli s ą wymagane,
- zapewnienie, Ŝe spełnione s ą wymagania personelu co do ostro ści widzenia,
- dbało ść o ciągłość wykonywanych bada ń nieniszcz ących bez znacz ących przerw,
- zapewnienie posiadania przez personel wa Ŝnego certyfikatu w zakresie wykonywanych czynno ści w   
ramach organizacji,
- za wyniki bada ń nieniszcz ących uzyskanych w czasie czynno ści wykonywanych przez personel,
- za prowadzenie rejestrów wykonanych bada ń przez personel „written practice”

Wskazane jest posiadanie wewn ętrznej procedury opisuj ącej powy Ŝsze wymagania i czynno ści                       
z nimi zwi ązane
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Odpowiedzialno ść kandydata:

- dostarczenie dowodów ( świadectw) pozytywnego uko ńczenia kursów,
- dostarczenie dowodów odbycia praktyki pod nadzorem  osoby posiadaj ącej kwalifikacje,
- dostarczenie dowodów odpowiedniej zdolno ści widzenia,
- przestrzeganie kodeksu etycznego opublikowanego pr zez jednostk ę certyfikuj ącą.
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                

Utrzymanie Ruchu Kolei

Odpowiedzialno ść osoby certyfikowanej:

- przestrzeganie kodeksu etycznego opublikowanego pr zez jednostk ę certyfikuj ącą,
- odbycie corocznego sprawdzenia ostro ści widzenia i przedstawienie wyników pracodawcy,
- powiadomienie jednostki certyfikuj ącej i pracodawcy w przypadku gdy warunki certyfikat u są
niespełnione.
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                

Utrzymanie Ruchu Kolei

OKRES PRZEJŚCIOWY ustalony w Programie Certyfikacji Personelu B adań

Nieniszcz ących UDT-CERT:

- kandydaci na I i II stopie ń – 5 lat od 28.09.2011 r.

- kandydaci na III stopie ń – 06.2013 r.

- dla egzaminatorów – 3 lata od 28.09.2011 r.
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze                 

Utrzymanie Ruchu Kolei

Wniosek o certyfikacj ę

Ocena

Certyfikat

Odnowienie

Recertyfikacja

Warunki wej ściowe:
- ukończenie kursu
- odbycie praktyki
- badanie wzroku

Ocena warunków wej ściowych / 
egzamin

Nadzór Jednostki Certyfikuj ącej

Pracodawca

Pracodawca

dowody 

ECM

dowody 

ECM
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

Program prezentacji 

1. Wymagania dla personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

2. Certyfikacja personelu bada ń nieniszcz ących w sektorze Utrzymanie 

Ruchu Kolei

3. System szkolenia w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w 

Instytucie Kolejnictwa
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa

Ośrodek Szkoleniowy prowadzi zajęcia w sektorze 8 – utrzymanie ruchu 
kolei – przed- i eksploatacyjne badania układów biegowych pojazdów 
kolejowych, a w szczególności zestawów kołowych: osi i kół oraz wózków

Podsektory:

8[O] – badania przed- i eksploatacyjne osi kolejowych, w tym badania osi w 
zestawach kołowych, obejmujący sektor wyrobu: odkuwki (f).

8[K] – badania przed- i eksploatacyjne kół zestawów kołowych obejmujący 
sektory wyrobów: 1 – odlewy (c), 2 – odkuwki (f), wyroby przerabiane 
plastycznie (wp)

8[W] – badania przed- i eksploatacyjne wózków, obejmujący 1 – odlewy (c), 
2 – odkuwki f), 3-wyroby spawane (w), 4-rury róŜnych średnic, włączając 
wyroby do wyrobu rur spawanych (t), 5-wyroby przerabiane plastycznie (wp)
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa

Kursy są przeznaczone dla osób, które posiadają waŜny certyfikat w metodzie 

ultradźwiękowej w sektorach 6 i 7 lub równowaŜnych lub posiadają ukończone 

szkolenie w tychŜe sektorach przemysłowych

Programy kursów przewidują uzupełnienie wiedzy z zakresu badania 

ultradźwiękowego osi i kół zestawów kołowych oraz ram wózków. Stanowią

uzupełnienie wiedzy z zakresu materiałów stosowanych do produkcji, technologie

wytwarzania, wady wytwarzania i wady eksploatacyjne.

Kursy mają na celu pomoc w przygotowaniu do egzaminu kwalifikacyjnego na 

rozszerzenie certyfikacji o sektor 8.

Kursy w podsektorach 8[O] i 8[K] są zatwierdzone przez UDT-CERT.
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa
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Próbki szkoleniowe w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w Instytucie Kolejnictwa



mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa
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Próbki odniesienia w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w Instytucie Kolejnictwa
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System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa
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Wyposa Ŝenie pomiarowe wykorzystywane w O środku Szkoleniowym Bada ń Ultrad źwiękowych w Instytucie Kolejnictwa



mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa

Analiza ocen szkole ń UT1 i UT2

W okresie 10.2011 – 11.2013 zebrano 109 ankiet (UT2 – 87, UT1 – 22).

Średnia ocena kursu – 71/80 p.

Najczęstsze uwagi:

- za krótki czas trwania kursu – ok. 12% uczestników,

- za mało zajęć praktycznych – ok. 10% uczestników, 

- zbyt duŜa ilość wiedzy teoretycznej – ok. 7% uczestników. 
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa

Identyfikacja przyczyn

- szkolony personel nie miał wcześniej do czynienia z badaniami nieniszczącymi

- brak moŜliwości odbycia praktyki przemysłowej pod nadzorem

- brak odpowiedniego wyposaŜenia w zakładzie utrzymania

- szkolenie personelu na UT2, kiedy wystarczy UT1

- za krótki czas szkolenia?
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mgr in Ŝ. Łukasz Antolik

System szkolenia w O środku Szkoleniowym bada ń ultrad źwiękowych 

Instytutu Kolejnictwa

Propozycje rozwi ązania

- rozdzielenie funkcji operatora NDT / ślusarza, elektryka, tokarza

- zakup odpowiedniego wyposaŜenia do zakładu utrzymania

- zasadniczo szkolenie kandydatów na UT1

- wybór personelu, który w praktyce będzie korzystał z kompetencji UT2 niŜ tylko 

do wzajemnego podpisywania protokołów z badań

- wydłuŜenie czasu szkolenia?
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BADANIA NIENISZCZ ĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO

Dziękuję
za 

uwagę !
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� Buszka K., Gorczyca G. „Organizacja badań nieniszczących w PKP CARGO S.A.” XIX Seminarium Nieniszczące 
Badania Materiałów. Zakopane 2013

� Wojas M. „Wymagania przy badaniu osi kolejowych zestawów kołowych” XVIII Seminarium Nienisczące Badania 
Materiałów. Zakopane 2012

� Wojas M. „Certyfikacja personelu badań nieniszczących w kolejnictwie wg EN 473 i UIC 960 Sektor 8 Utrzymanie Ruchu 
Kolei” Warszawa 2012

� Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie (D.U.W.E. L191 z 18.07.2008r.)

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE 
w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych . (Dz. U. U. E L345 z 23.12.2008r.)

� Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Komisji UE nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
653/2007 (Dz. U. U.E L122 z 11.05.2011r.)

� Decyzja Komisji 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności
odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” (DUWE L344 z 08.12.2006r.)

� Decyzja Komisji 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności
odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasaŜerski” w transeuropejskim systemie kolei 
konwencjonalnych. (DUWE L139 z 26.05.2011r.)

Materiały źródłowe:
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