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Instrukcja wypełnia tabeli 1 „Ankieta” oraz tabeli 2 „Warsztat”
 - załącznik nr 1 do pisma nr DMB WMIC.47.58.2019.1.AKa

Tabelę 1 „Ankieta”, stanowiącą załącznik nr 1 do pisma DMB WMIC.47.58.2019.1.AKa, 
należy wypełnić wpisując:
1. w kolumnie  nr 1 „Nazwa podmiotu” nazwę przedsiębiorstwa, zgodnie z KRS lub CEIDG,
2. w kolumnie nr 2 „Tryb składania wniosku”, należy wybrać z listy rozwijanej, jedną z opcji:

 „rezygnacja z funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie” – w przypadku, gdy 
przedsiębiorstwo nie zamierza dalej pełnić funkcji podmiotu odpowiedzialnego 
za utrzymanie1, 

 „rozszerzenie zakresu certyfikatu” – w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada wydany 
na swoją rzecz certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie 
obejmującym wagony towarowe lub certyfikat w funkcji utrzymania i zamierza pełnić rolę 
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie dodatkowo w odniesieniu do innych pojazdów 
(np. trakcyjnych, pasażerskich, specjalnych),

 „certyfikacja bezpieczeństwa/autoryzacja bezpieczeństwa” – w przypadku gdy przewoźnik 
kolejowy lub zarządca infrastruktury, który utrzymuje pojazdy eksploatowane wyłącznie 
przez siebie, zamierza zawrzeć wymagania załącznika II do rozporządzenia 2019/779 
w swoim systemie zarządzania bezpieczeństwem,

 „nowy wniosek” – w pozostałych przypadkach,
3. w kolumnach 3 ,4 ,5, 6, 7 należy wybrać z listy rozwijalnej „tak” lub „nie” w zależności 

od tego jakie rodzaje pojazdów kolejowych mają zostać objęte certyfikatem ECM – nie 
należy pozostawiać pustych komórek

4. w kolumnie 8 „Warsztat” należy wybrać z listy rozwijalnej „tak” lub „nie”, w zależności 
od tego czy przedsiębiorstwo posiada warsztat/y naprawczy/e taboru kolejowego i zamierza 
wykonywać funkcję IV przeprowadzania utrzymania, co najmniej częściowo we własnym 
zakresie,

5. w kolumnie 9 „Przewidywana data” – należy wybrać z listy rozwijalnej przewidywaną datę 
złożenia wniosku. Data w liście rozwijalnej podana w formacie  MM-RRRR.

Uwaga! Przedsiębiorstwa, które wybrały opcję „tak” w kolumnie 8 „Warsztat”, 
wypełniają tabelę 2 „Warsztat”, w kolejnym arkuszu.   
Tabelę 2 „Warsztat”, stanowiącą załącznik nr 1 do pisma DMB WMIC.47.58.2019.1.AKa, 
należy wypełnić wpisując w oddzielne wiersze dla każdego warsztatu dane:
1. w kolumnie 1 „Lokalizacja warsztatu”  - nazwę miejscowości, w której znajduje się 

warsztat,

2. w kolumnach od 2 do 21 „Rodzaj utrzymywanych pojazdów i poziomy utrzymania”  – 
wybrać z listy rozwijalnej „tak” lub „nie”, w przypadku gdy poziom utrzymania jest 
realizowany w danym warsztacie dla danego rodzaju pojazdu. 

1 Wybranie tej opcji wiązać się będzie z koniecznością zmiany danych podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
w krajowym rejestrze pojazdów (NVR).
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