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kto odpowiada 
za bezpieczeństwo kolei

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa

Regulacje własne kolei narodowych

Kto tak naprawdę 
odpowiada 
za bezpieczeństwo
systemu kolei ?

Jak bezpieczeństwo 
ma być zapewnione ?

Podział kolei na: 
- zarządców, 
- przewoźników 
- krajowy organ ds. bezpieczeństwa
- krajowy organ dochodzeniowy
- właścicieli taboru
- podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru
- …
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bezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie
bezpieczeństwo ruchu, bezpieczeństwo transportu

cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – brak nieakceptowalnego ryzyka szkody;
Ryzyko – częstotliwość wypadków i incydentów 

prowadzących do szkody (spowodowanej
zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody;

Zagrożenie – stan, który może prowadzić do wypadku; 

bezpieczeństwo ruchu bezpieczeństwo transportu cyberbezpieczeństwo

zależą od różnych zagrożeń powodujących różne ryzyka

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa
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Rozproszenie bezpieczeństwa 
w obszarach merytorycznych oraz w czasie życia

systemów, podsystemów, komponentów, urządzeń, elementów

- podsystemy strukturalne 
- podsystemy eksploatacyjne
- składniki interoperacyjności
- budowle (np. rozjazdy, …)
- urządzenia i systemy srk
- urządzenia i systemy zasilania
- urządzenia i systemy łączności
- …

- koncepcje
- projekty
- produkcja
- instalacja
- kalibracja

- eksploatacja
- utrzymanie
- naprawa
- przebudowa
- likwidacja

plus istotne dla bezpieczeństwa:
- komponenty sprzętowe
- urządzenia
- moduły
- elementy

- systemy operacyjne
- oprogramowanie
- dane

- …
Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa
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bezpieczeństwa kolei a działania i kompetencje
NoBo (JN), DeBo (JW), AsBo (JOR) oraz NSA i NIB

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa

Regulacje własne kolei narodowych

Regulacje własne podmiotów 
współtworzących system kolei
+ krajowe i europejskie
- Ustawa o transporcie kolejowym
- rozporządzenia 
- 11 specyfikacji TSI
- 197 norm zharmonizowanych ze specyfikacjami TSI

Podział kolei na: 
- zarządców, 
- przewoźników 
- krajowy organ ds. bezpieczeństwa
- krajowy organ dochodzeniowy
- właścicieli taboru
- podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru
- …

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa: 
+ wspólne wskaźniki bezpieczeństwa CSI
+ wspólne cele bezpieczeństwa CST
+ Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem:

- certyfikacja bezpieczeństwa przewoźników kolejowych
- autoryzacja bezpieczeństwa zarządców infrastruktury
+ monitorowanie bezpieczeństwa

+ nadzór krajowej władzy nad bezpieczeństwem
+ wspólna metoda oceny i wyceny ryzyka CSM RA
- …

inwestycje                                     eksploatacja
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zgodnie z Ustawą 
o transp. kol. 

zgodnie z Ustawą 
o wyrobach bud. PODSYSTEMY:

- zgodność z wymaganiami UE - wg specyfikacji TSI – weryfikowane przez NoBo (JN)
- zgodność z wymaganiami PL - wg Listy Prezesa UTK – weryfikowane przez DeBo (JW) 
- brak nieakceptowalnego ryzyka – wg CSM RA – weryfikowane przez AsBo (JOR)
certyfikaty  deklaracje  zezwolenia na przekazanie do eksploatacji 

dla każdego podsystemu (INF, ENE, CCS) i pojazdu
pozwolenia na użytkowanie dla każdego obiektu

WYROBY:
- składniki interoperacyjności – wg specyfikacji TSI – weryfikowane przez NoBo (JN)
- budowle i urządzenia - wg Listy Prezesa UTK – weryfikowane przez DeBo (Art. 22g ust. 9 UoTK)
- wyroby budowlane - wg UoWB – weryfikowane przez KJOT  lub EJOT
certyfikaty i deklaracje typu i zgodności z typem, świadectwa typu 

europejskie i krajowe oceny techniczne KOT

wymaganie zasadnicze bezpieczeństwo
w procesach dopuszczeniowych

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa
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wymaganie zasadnicze bezpieczeństwo
versus

zarządzanie ryzykiem zgodnie z CSM RA

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa
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cyberbezpieczeństwo
na matrycy 10-na-10

Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa

zamawiający dostrzegają potrzebę zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa, ale nie mają ani wymagań 
ogólnych dotyczących konieczności zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa, ani tym bardziej wytycznych do 
oceny adekwatności takich zabezpieczeń.

wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa od dawna 
są stawiane urządzeniom i systemom (w przypadku 
systemów sterowania prawo wymaga pełnego 
uwzględniania cyberbezpieczeństwa);

wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa od dawna 
są stawiane urządzeniom i systemom określonych 
rodzajów (wymóg zapewnienia cyberbezpieczeństwa
urządzeń i systemów sterowania przenosi się na 
wybrane obszary merytoryczne bezpieczeństwa 
technicznego – bezpieczeństwo awarii czy przepisy 
ruchowe, ale wyłącznie w odniesieniu do systemów
i urządzeń sterowania ruchem kolejowym).
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niezawodność, dostępność, 
podatność utrzymaniowa i bezpieczeństwo

RAMS
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rola „podmiotu odpowiedzialnego za kolej” 
wg norm RAMS
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poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa 
w produkcji            w eksploatacji

SIWZ-y + instrukcje 
zarządców i przewoźników: 
+ wytyczne Agencji Kolejowej UE
+ wytyczne krajowe NSA
+ normy 

- FMEA (Analiza rodzajów 
i skutków uszkodzeń)

- FMECA (Analiza rodzajów, 
skutków i krytyczności uszkodzeń)

- ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
- FTA (Analiza drzewa niezdatności)
- częstotliwość i konsekwencje wg 

normy RAMS EN 50126-1 

- HAZOP (Analiza zagrożeń
i zdolności operacyjnych)

- GPSC + GASC + SASC 
(dowody bezpieczeństwa 
+ warunki SRAC 
+ FRACAS (System raporto-

wania i analizy uszkodzeń
i działań korekcyjnych)

a także:
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bezpieczna architektura systemów
w produkcji            w eksploatacji

SIWZ-y + instrukcje 
zarządców i przewoźników: 
+ wytyczne Agencji Kolejowej UE
+ wytyczne krajowe NSA
+ normy 

- FMEA (Analiza rodzajów 
i skutków uszkodzeń)

- FMECA (Analiza rodzajów, 
skutków i krytyczności uszkodzeń)

- ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
- FTA (Analiza drzewa niezdatności)
- częstotliwość i konsekwencje wg 

normy RAMS EN 50126-1 

- HAZOP (Analiza zagrożeń
i zdolności operacyjnych)

- GPSC + GASC + SASC 
(dowody bezpieczeństwa 
+ warunki SRAC 
+ FRACAS (System raporto-

wania i analizy uszkodzeń
i działań korekcyjnych)

a także:
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poziom spójności bezpieczeństwa
ochrony i cyberbezpieczeństwa

bezpieczeństwo ruchu
bezpieczeństwo transportu

cyber-bezpie-
czeństwo OTFIL



14Holistyczne oraz wieloaspektowe analizy bezpieczeństwa jako kluczowy komponent bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa transportu oraz cyberbezpieczeństwa

zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami
dla systemów IT oraz systemów OT

3. Zabezpieczenia technologiczne dla IT / OT

4. Zabezpieczenie fizyczne dostępu

1. Zabezpieczenia organizacyjne i proceduralne

2. Zabezpieczenia ciągłości działania
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wytyczne dot. cyberbezpieczeństwa
dla pracowników kolei

(wytyczne
dla podmiotów

kolejowych
w opracowaniu)
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Holistyczne oraz wieloaspektowe 
analizy bezpieczeństwa

Formalno-techniczna ocena zgodności podsystemów i wyrobów jako podstawa budowania interoperacyjności z zachowaniem funkcjonalności i bezpieczeństwa transportu kolejowego

Dziękuję za uwagę
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