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Plan seminarium

1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 
nr 402/2013 – informacje ogólne.

2. Stosowanie wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny 
ryzyka.

3. CSM – uwagi, podsumowanie, wnioski.



Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013

… z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny 
i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 352/2009,
rozporządzenie stosuje się od dnia 21 maja 2015,

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 w rozumieniu 
art. 2 lit. t) dyrektywy 2008/57/WE (art. 2 ust. 6).
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… z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny 
i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 352/2009,
rozporządzenie stosuje się od dnia 21 maja 2015,

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 
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Art. 2 lit. t) dyrektywy 2008/57/WE:
„projekt na zaawansowanym etapie realizacji”
oznacza każdy projekt, który znajduje się na tak 
zaawansowanym etapie planowania/realizacji, że 

zmiany w zakresie technicznych specyfikacji 
byłyby nie do przyjęcia dla danego państwa 
członkowskiego. Przeszkoda ta może mieć
charakter prawny, umowny, ekonomiczny, 

finansowy, społeczny lub środowiskowy i musi 
być należycie uzasadniona.



Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa

Wspólna metoda oceny bezpieczeństwa =
= common safety method = CSM.
Art. 3 lit. f) dyrektywy 2004/49/WE:
„wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)”
oznaczają metody, które powinny być
opracowane w celu opisania sposobów oceny: 
poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań
bezpieczeństwa oraz zgodności z innymi 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Stosowanie

Rozporządzenie stosuje się do wnioskodawcy 
zdefiniowanego w art. 3 ust. 11 przy wprowadzaniu 
wszelkich zmian systemu kolejowego w państwie 
członkowskim.
Zmiany takie mogą mieć charakter techniczny, 
eksploatacyjny lub organizacyjny. W przypadku 
zmian organizacyjnych, zgodnie z przepisami art. 
4, brane są pod uwagę wyłącznie zmiany, które 
mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub 
procesy utrzymania.



Wnioskodawca

„Wnioskodawca” oznacza jedno z poniższych:
przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury, 
którzy wdrażają środki nadzoru ryzyka zgodnie z art. 4 
dyrektywy 2004/49/WE;
podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, który podejmuje 
działania zgodnie z art. 14a ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE;
podmiot zamawiający lub producenta, który wzywa 
jednostkę notyfikowaną do zastosowania procedury 
weryfikacji WE zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy 
2008/57/WE lub podmiot wyznaczony zgodnie z art. 17 ust. 3 
tej dyrektywy;
podmiot składający wniosek o zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji podsystemów strukturalnych;



Etapy zastosowania CSM

Analiza znaczenia zmiany (Art. 4).
Proces zarządzania ryzykiem (Art. 5).
Niezależna ocena (Art. 6).
Zarządzanie nadzorem ryzyka oraz audyty (Art. 17).
Informacje zwrotne (Art. 18).



Analiza znaczenia zmiany (1)

Jeżeli nie zgłoszono przepisu krajowego, 
na podstawie którego określa się, czy zmiana jest 
w danym państwie członkowskim znacząca, czy też
nie, wnioskodawca dokonuje oceny potencjalnego 
wpływu danej zmiany na bezpieczeństwo systemu 
kolejowego.
Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu 
na bezpieczeństwo, nie istnieje konieczność
stosowania procesu zarządzania ryzykiem 
opisanego w art. 5.



Analiza znaczenia zmiany (2)

W przypadku gdy proponowana zmiana ma wpływ 
na bezpieczeństwo, wnioskodawca, kierując się fachowym 
osądem, decyduje o znaczeniu zmiany na podstawie 
następujących kryteriów:
a) skutki awarii,
b) innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany,
c) złożoność zmiany,
d) monitoring,
e) odwracalność zmiany,
f) dodatkowość.
Wnioskodawca przechowuje odpowiednią dokumentację, która 
uzasadnia jego decyzję.



Analiza znaczenia zmiany (2)

Skutki awarii: wiarygodny 
najgorszy scenariusz w przypadku 

awarii ocenianego systemu, 
uwzględniający istnienie barier 

zabezpieczających poza 
ocenianym systemem.
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z bezpieczeństwem i nie zostały 
ocenione jako znaczące.



Analiza znaczenia zmiany (3)

Art. 2 ust. 2:
Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z 
kryteriami określonymi w art. 4 ust. 2 lit. a)–f):
a) zmiana zostaje uznana za znaczącą, stosuje się
proces zarządzania ryzykiem określony w art. 5;
b) zmiana zostaje uznana za nieznaczącą, wystarcza 
przechowywanie odpowiedniej dokumentacji, która 
uzasadnia podjętą decyzję.



Proces zarządzania ryzykiem (1)

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za stosowanie niniejszego 
rozporządzenia, w tym za ocenę znaczenia zmiany na podstawie 
kryteriów określonych w art. 4, oraz realizację procesu 
zarządzania ryzykiem określonego w załączniku I.

Wnioskodawca gwarantuje zgodne z niniejszym rozporządzeniem
zarządzanie ryzykiem powodowanym przez jego dostawców 
i usługodawców, w tym ich podwykonawców. W tym celu 
w drodze porozumień umownych wnioskodawca może wymagać
uczestnictwa swoich dostawców i usługodawców,
w tym ich podwykonawców, w procesie zarządzania ryzykiem
określonym w załączniku I.



Proces zarządzania ryzykiem (2)

Proces zarządzania ryzykiem rozpoczyna się od zdefiniowania 
systemu podlegającego ocenie i obejmuje następujące 
działania:

a)proces oceny ryzyka, w ramach którego identyfikuje się
zagrożenia, ryzyko, związane z nimi środki bezpieczeństwa 
oraz wymogi bezpieczeństwa, które powinien spełniać
oceniany system;

b)wykazanie zgodności systemu ze zidentyfikowanymi 
wymogami bezpieczeństwa;

c)zarządzenie wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami oraz 
związanymi z nimi środkami bezpieczeństwa.



Proces oceny ryzyka

Proces oceny ryzyka jest całościowym, 
wieloetapowym procesem obejmującym:

a) zdefiniowanie systemu;
b) analizę ryzyka, w tym identyfikację zagrożeń;
c) wycenę ryzyka.



Definicja systemu

Definicja systemu musi uwzględniać co najmniej:
a) cel systemu (zamierzone przeznaczenie);
b) funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludzki, 

techniczny i operacyjny);
c) granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten 

wzajemnie oddziałuje;
d) interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) 

i funkcjonalne (nakłady i efekty dotyczące działania);
e) otoczenie systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, 

wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne);
f) istniejące środki bezpieczeństwa oraz definicja wymogów bezpieczeństwa 

określonych w drodze procesu oceny ryzyka (na kolejnych koniecznych 
istotnych etapach);

g) założenia określające progi mające zastosowanie do oceny ryzyka.



Identyfikacja zagrożeń (1)

Wnioskodawca, korzystając z szerokiej wiedzy specjalistycznej 
kompetentnego zespołu, identyfikuje regularnie wszystkie racjonalnie 
przewidywalne zagrożenia dotyczące całego ocenianego systemu, jego 
funkcji (jeżeli ma to zastosowanie) i interfejsów.

Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia są umieszczane w rejestrze 
zagrożeń.

Aby w ocenie móc skupić się na najważniejszym ryzyku, zagrożenia 
należy klasyfikować według wynikającego z nich szacowanego ryzyka. 
Jeżeli tak wskazuje fachowy osąd, zagrożenia związane z zasadniczo 
dopuszczalnym ryzykiem nie muszą być głębiej analizowane, należy je 
jednak umieścić w rejestrze zagrożeń. Klasyfikacja zagrożeń powinna 
być opatrywana uzasadnieniem, aby umożliwić jednostce oceniającej 
jej niezależną ocenę.



Identyfikacja zagrożeń (2)

Ryzyka wynikające z zagrożeń mogą zostać zaklasyfikowane 
jako zasadniczo dopuszczalne, gdy spełnione jest kryterium, 
zgodnie z którym ryzyko powinno być na tyle małe, że 
wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych środków 
bezpieczeństwa jest nieracjonalne. Podczas fachowego osądu 
należy zwrócić uwagę, czy suma zasadniczo dopuszczalnego 
ryzyka nie przekracza określonego udziału w ryzyku całkowitym.

Podczas identyfikacji zagrożeń mogą zostać określone środki 
bezpieczeństwa. Zagrożenia są umieszczane w rejestrze 
zagrożeń.



Wycena ryzyka

Dopuszczalność ryzyka dotyczącego ocenianego systemu jest 
badana za pomocą jednej lub kilku z poniższych zasad 
akceptacji ryzyka:
a) stosowanie kodeksów postępowania;
b) porównanie z podobnymi systemami;
c) szacowanie jawnego ryzyka.

Jednostka oceniająca nie narzuca wnioskodawcy zasady 
akceptacji ryzyka, którą powinien stosować.

Wnioskodawca wykazuje w wycenie ryzyka, że wybrana zasada 
akceptacji ryzyka została odpowiednio zastosowana.



Korzystanie z kodeksów postępowania (1)

Kodeksy postępowania spełniają przynajmniej następujące wymagania:
a)muszą być powszechnie uznane w branży kolejowej. W przeciwnym 

wypadku kodeksy postępowania należy uzasadnić i powinny one być
akceptowalne dla jednostki oceniającej;

b)muszą być istotne z punktu widzenia nadzoru nad rozważanymi 
zagrożeniami występującymi w ocenianym systemie. Udane 
zastosowanie kodeksu postępowania dla podobnych przypadków 
w odniesieniu do zarządzania zmianami i skutecznej kontroli 
zidentyfikowanych zagrożeń systemu w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia jest wystarczające do uznania ich za istotne;

c)muszą one być dostępne dla organów oceny na ich żądanie w celu ich 
oceny lub, w stosownych przypadkach, wzajemnego uznania, zgodnie
z art. 15 ust. 5, odpowiedniego stosowania procesu zarządzania 
ryzykiem oraz jego rezultatów.



Korzystanie z kodeksów postępowania (2)

Jeżeli zagrożenie lub zagrożenia są kontrolowane za 
pomocą kodeksów postępowania spełniających 
wymogi (…), ryzyko związane z tymi zagrożeniami 
uważa się za dopuszczalne. Oznacza to, że:

a)nie istnieje potrzeba głębszego analizowania tego 
ryzyka;

b)stosowanie kodeksów postępowania zostaje 
odnotowane w rejestrze zagrożeń jako wymóg 
bezpieczeństwa w odniesieniu do odpowiednich 
zagrożeń.



Korzystanie z kodeksów postępowania (3)

Jeżeli wszystkie zagrożenia są kontrolowane za 
pomocą kodeksów postępowania, proces 
zarządzania ryzykiem można ograniczyć do:

a)identyfikacji zagrożeń;
b)odnotowania faktu stosowania kodeksu 

postępowania w rejestrze zagrożeń;
c)udokumentowania stosowania procesu zarządzania 

ryzykiem;
d)niezależnej oceny.



Korzystanie z systemu odniesienia (1)

System odniesienia spełnia przynajmniej następujące 
wymagania:

a)sprawdził się już w praktyce jako system o 
dopuszczalnym poziomie bezpieczeństwa i dlatego 
również obecnie spełniłby warunki wymagane do jego 
zatwierdzenia w państwie członkowskim, w którym ma 
być wprowadzona zmiana;

b)ma podobne funkcje i interfejsy jak oceniany system;
c)jest eksploatowany w podobnych warunkach 

eksploatacji jak oceniany system;
d)jest eksploatowany w podobnych warunkach 
środowiskowych jak oceniany system.



Korzystanie z systemu odniesienia (2)

Jeżeli system odniesienia spełnia wymogi (…), oznacza to, 
że w przypadku ocenianego systemu:

a)ryzyko związane z zagrożeniami uwzględnionymi 
w systemie odniesienia uważa się za dopuszczalne;

b)wymogi bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń
uwzględnionych w systemie odniesienia można wywieść
z analiz dotyczących bezpieczeństwa lub z oceny 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa systemu 
odniesienia;

c)określone w ten sposób wymogi bezpieczeństwa 
odnotowuje się w rejestrze zagrożeń jako wymogi 
bezpieczeństwa dotyczące odpowiednich zagrożeń.



Korzystanie z systemu odniesienia (3)

Jeżeli występują różnice pomiędzy ocenianym systemem a 
systemem odniesienia, wycena ryzyka powinna wykazać za 
pomocą innego systemu odniesienia lub jednej z dwóch 
pozostałych zasad akceptacji ryzyka, że oceniany system 
cechuje co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa jak 
system odniesienia. W takim przypadku ryzyko związane z 
zagrożeniami uwzględnionymi w systemie odniesienia uważa się
za dopuszczalne.

Jeżeli niemożliwie jest wykazanie co najmniej takiego samego 
poziomu bezpieczeństwa jak w przypadku systemu odniesienia, 
należy określić, za pomocą jednej z dwóch pozostałych zasad 
akceptacji ryzyka, dodatkowe środki bezpieczeństwa w 
odniesieniu do różnic między systemami.



Szacowanie i wycena jawnego ryzyka (1)

Przykładowe metody oceny ryzyka, które można 
zastosować do szacowania i wyceny jawnego ryzyka:
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - analiza 
rodzajów i skutków możliwych wad),
HAZOP (Hazard and Operability Study - analiza zagrożeń i 
zdolności operacyjnych),
PHA (Preliminary Hazard Analysis - metoda wstępnej 
analizy zagrożeń),
matryca ryzyka zgodnie z normą EN 50126-2,
analiza drzewa zdarzeń,
analiza drzewa niezdatności.



Szacowanie i wycena jawnego ryzyka (2)

Jeżeli zagrożenia wynikają z awarii systemów 
technicznych, które nie są objęte kodeksami 
postępowania ani nie można wykorzystać w ich przypadku 
systemu odniesienia, wówczas w odniesieniu do projektu 
systemu technicznego ma zastosowanie poniższe 
kryterium akceptacji ryzyka:

Ryzyko związane z systemami technicznymi, w przypadku 
których zachodzi wiarygodne prawdopodobieństwo 
katastroficznych konsekwencji w bezpośrednim wyniku 
awarii działania, nie musi być dalej redukowane, jeżeli 
częstotliwość takich awarii jest równa lub mniejsza 
niż 10–9 na godzinę pracy systemu.



Zarządzanie zagrożeniami

Podczas etapu planowania i wdrażania, przed odbiorem zmiany 
albo przedłożeniem raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa 
wnioskodawca tworzy rejestr lub rejestry zagrożeń, a jeżeli 
taki rejestr lub rejestry już istnieją, aktualizuje je. 
W rejestrze zagrożeń rejestrowane są postępy 
w monitorowaniu ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi 
zagrożeniami. 
Po odbiorze systemu i rozpoczęciu jego eksploatacji rejestr 
zagrożeń jest dalej prowadzony przez zarządcę infrastruktury 
lub przedsiębiorstwo kolejowe odpowiedzialne za eksploatację
ocenianego systemu, jako integralny element systemu 
zarządzania bezpieczeństwem tego zarządcy lub 
przedsiębiorstwa.



Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem

Dokumentacja przedstawiona przez wnioskodawcę obejmuje 
co najmniej:

a)opis organizacji i specjalistów wyznaczonych 
do przeprowadzenia procesu oceny ryzyka;

b)wyniki poszczególnych etapów oceny ryzyka oraz wykaz 
wszystkich wymogów bezpieczeństwa, których dopełnienie 
jest konieczne, aby nadzorować ryzyko, utrzymując je 
na dopuszczalnym poziomie;

c)dowody zgodności z wszystkimi koniecznymi wymogami 
bezpieczeństwa;

d)wszystkie założenia istotne dla integracji, eksploatacji 
lub utrzymania systemu przyjęte podczas definiowania 
i projektowania systemu oraz oceny ryzyka dotyczącej 
systemu.



Niezależna ocena (1)

Aby przeprowadzać niezależną ocenę, jednostka oceniająca:
a)zapewnia pełne zrozumienie znaczącej zmiany na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawcę;
b)przeprowadza ocenę procesów zarządzania bezpieczeństwem 

i jakością podczas projektowania i realizacji znaczącej zmiany, 
jeśli wspomniane procesy nie są już certyfikowane przez 
odpowiednią jednostkę oceniającą zgodność;

c)przeprowadza ocenę stosowania tych procesów zarządzania 
bezpieczeństwem i jakością podczas projektowania i realizacji 
znaczącej zmiany.



Niezależna ocena (2)

Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa 
zawiera co najmniej następujące informacje:

a)wskazanie jednostki oceniającej;
b)plan niezależnej oceny;
c)określenie zakresu niezależnej oceny oraz jej ograniczeń;
d)wyniki niezależnej oceny w tym w szczególności:

i. szczegółowe informacje dotyczące działalności w zakresie 
niezależnej oceny w celu kontroli zgodności z przepisami 
niniejszego rozporządzenia;

ii. wszelkie stwierdzone przypadki niezgodności z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i zalecenia jednostki 
oceniającej;

e)wnioski z niezależnej oceny.



Niezależna ocena (3)

Jednostka oceniająca musi spełniać wszystkie wymogi normy 
ISO/IEC 17020:2012 z jej późniejszymi zmianami. Prowadząc prace 
kontrolne określone w tej normie, jednostka oceniająca kieruje się
profesjonalnym osądem. Jednostka oceniająca musi spełniać
zarówno ogólne kryteria dotyczące kompetencji 
i niezależności zawarte w tej normie, jak i następujące kryteria 
szczegółowe dotyczące kompetencji:

a)kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem: wiedza 
i doświadczenie w zakresie standardowych technik analizy 
bezpieczeństwa i odpowiednich norm;

b)wszystkie odpowiednie kompetencje do oceny elementów 
systemu kolejowego, na które wpływa zmiana;

c)kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i jakością lub w zakresie audytu 
systemów zarządzania.



Niezależna ocena (4)

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:

a)organizacji, tj. mechanizmów niezbędnych, aby zapewnić
skoordynowane podejście do zapewnienia bezpieczeństwa 
systemu poprzez jednolite rozumienie i stosowanie środków 
nadzoru ryzyka dla podsystemów;

b)metodyki, tj. oceny metod oraz zasobów wykorzystywanych przez 
różne zainteresowane strony do wspierania bezpieczeństwa na 
poziomie podsystemu i systemu; oraz

c)aspektów technicznych niezbędnych do oceny istotności 
i kompletności oceny ryzyka oraz poziomu bezpieczeństwa 
w odniesieniu do systemu jako całości.



Niezależna ocena (5)

Należy unikać dublowania prac pomiędzy następującymi 
ocenami:

a)oceną zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem 
oraz systemu utrzymania podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie, wymaganą zgodnie z dyrektywą
2004/49/WE; oraz

b)oceną zgodności dokonywaną przez jednostkę
notyfikowaną zdefiniowaną w art. 2 lit. j) dyrektywy 
2008/57/WE lub organ wyznaczony zgodnie z art. 17 tej 
dyrektywy; oraz;

c)niezależną oceną dokonywaną przez jednostkę
oceniającą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.



Zarządzanie nadzorem ryzyka oraz audyty (1)

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury 
włączają audyty stosowania niniejszego 
rozporządzenia do swoich regularnych audytów 
systemu zarządzania ryzykiem, o których mowa 
w art. 9 dyrektywy 2004/49/WE.
Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie włączają
audyty stosowania niniejszego rozporządzenia do 
swoich regularnych audytów systemu utrzymania, 
o którym mowa w art. 14a ust. 3 dyrektywy 
2004/49/WE.



W ramach zadań określonych w art. 16 ust. 2 lit. e) dyrektywy 
2004/49/WE krajowy organ ds. bezpieczeństwa nadzoruje 
stosowanie niniejszego rozporządzenia przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, zarządców infrastruktury i podmioty odpowiedzialne 
za utrzymanie, które nie są objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 445/2011 r., ale są określone w jego 
krajowym rejestrze pojazdów.
W ramach zadań określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 445/2011 organ certyfikujący podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych 
sprawuje nadzór nad stosowaniem niniejszego rozporządzenia 
przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.

Zarządzanie nadzorem ryzyka oraz audyty (2)



Informacje zwrotne (1)

W rocznym raporcie dotyczącym bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 9 ust. 4 dyrektywy 2004/49/WE, każde 
przedsiębiorstwo kolejowe i każdy zarządca infrastruktury 
zdaje krótkie sprawozdanie ze swoich doświadczeń
dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia. Raport 
zawiera ponadto streszczenie decyzji dotyczących stopnia 
znaczenia zmian.
W rocznym raporcie dotyczącym bezpieczeństwa, o którym 
mowa w art. 18 dyrektywy 2004/49/WE, każdy krajowy organ 
ds. bezpieczeństwa zdaje sprawozdanie z doświadczeń
wnioskodawców dotyczących stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a w stosownych przypadkach również
ze swoich własnych doświadczeń.



Informacje zwrotne (2)

Roczne sprawozdanie z utrzymania, sporządzane przez 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów 
towarowych, o którym mowa w pkt I.7.4 lit. k) załącznika III 
do rozporządzenia (UE) nr 445/2011, musi zawierać informacje 
dotyczące doświadczenia podmiotów odpowiedzialnych za 
utrzymanie w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia. 
Agencja gromadzi te informacje, współdziałając 
z odpowiednimi organami certyfikującymi.
Inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, które nie są
objęte zakresem rozporządzenia (UE) nr 445/2011, także 
wymieniają z Agencją doświadczenia dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Agencja koordynuje wymianę
doświadczeń z tymi podmiotami odpowiedzialnymi 
za utrzymanie i z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.



CSM – uwagi, podsumowanie, wnioski

1. Podział kompetencji oceny: NoBo, DeBo, AsBo, ISA.
2. Niezależna ocena wg rozporządzenia 402 (AsBo)

a niezależna ocena z normami EN i ISO/IEC (ISA).
3. Wymaganie przeprowadzania procesu zarządzania 

ryzykiem oraz niezależnej oceny w przypadku 
zmiany nieznaczącej jest niezgodne z duchem 
prawa.



Dziękuję Państwu za uwagę.

Konrad Zakrzewski, e-mail: kzakrzewski@ikolej.pl




