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Dwa filary czwartego pakietu kolejowego

FILAR TECHNICZNY:
• Nowe zasady dopuszczania 

do eksploatacji pojazdów 
kolejowych i certyfikacji 
przewoźników

• Preautoryzacja ERTMS
• Wzmocnienie roli ERA
• Minimalizacja przepisów 

krajowych

• Rozporządzenie 2016/796 
w sprawie Agencji Kolejowej UE

• Dyrektywa 2016/797/UE 
w sprawie interoperacyjności

• Dyrektywa 2016/798/UE 
w sprawie bezpieczeństwa

FILAR RYNKOWY:
• Otwarcie rynku przewozów 

pasażerskich
• Konkurencyjne tryby 

przyznawania kontraktów 
o realizację usługi publicznej

• Rozporządzenie 2016/2337 
uchylające rozporządzenie 
1192/69

• Rozporządzenie 2016/2338 
w sprawie kontraktów PSO

• Dyrektywa 2016/2370 
zmieniająca dyrektywę 2012/34
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Akty wykonawcze do części technicznej czwartego pakietu
Opublikowane akty prawne:
• 2018/545 praktyczne 

uregulowania dla dopuszczania 
pojazdów

• 2018/761 CSM dla nadzoru
• 2018/762 CSM dla SMS
• 2018/763 praktyczne 

uregulowania dla certyfikacji 
bezpieczeństwa

• 2018/764 opłaty za czynności 
ERA

• 2018/867 Rada Odwoławcza ERA
• 2018/1614 specyfikacja 

europejskiego rejestru pojazdów

2018 r. 2019 r. 16.06.2019 r.

Pierwszy 
termin 

transpozycji

16.06.2020 r.

Ostateczny termin 
transpozycji:
• utrata ważności 

dyrektywy 2004/49/WE
• wejście w życie 

bezpośrednio 
stosowanych przepisów 
związanych z IV pakietem

Opublikowane akty prawne:
• 2019/773 TSI Ruch 

kolejowy
• 2019/774 TSI Hałas
• 2019/776 zmiana niemal 

wszystkich TSI
• 2019/777 specyfikacja 

RINF
• 2019/779 nowe zasady 

certyfikacji ECM
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Nowy partner dla rynku – Agencja Kolejowa UE

Pojazd w ruchu krajowym lub przewoźnik 
działający wewnątrz jednego kraju: 

zezwolenie lub certyfikat wydawane przez 
krajowy organ ds. bezpieczeństwa lub 

Agencję Kolejową Unii Europejskiej (ERA)

Pojazd w ruchu międzynarodowym lub 
przewoźnik działający międzynarodowo: 
zezwolenie lub certyfikat wydaje Agencja 

Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
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• Jeden dokument certyfikatu zamiast kilku odrębnych

• Łatwiejsze zarządzanie uprawnieniami przewoźnika

• Zawsze jeden organ decyzyjny

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa
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• Wprowadzone rozporządzeniem 2018/762 zastępującym dotychczasowe rozporządzenia 
1158/2010 i 1169/2010

• Nowe kryteria będą obowiązkowe dla podmiotów uzyskujących certyfikat lub autoryzację od 16 
czerwca 2020 r. 

• Główne obszary zmian w kryteriach:

Nowe kryteria dla systemów zarządzania bezpieczeństwem

Czynniki ludzkie i organizacyjne (HOF): uwzględnienie zachowań ludzkich i ich 
kontekstu organizacyjnego w działaniach związanych z bezpieczeństwem

Kultura bezpieczeństwa: wzajemne oddziaływanie wymogów systemu zarządzania 
bezpieczeństwem, ich rozumienie przez zainteresowane osoby, wynikające z postaw, 
wyznawanych wartości i przekonań tych osób oraz podejmowanych przez nie działań, 
tj. decyzji i zachowań.

Przywództwo: zaangażowanie najwyższego kierownictwa we wdrażanie, rozwój i 
ulepszanie systemu zarządzania bezpieczeństwem, rola pełnomocnika ds. systemu
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• W ramach oceny SMS podmiotu 
uwzględniane będą również wymagania 
TSI Ruch kolejowy (rozporządzenie 
2019/773)

• Wnioskodawca będzie składał do 
wniosku Listę kontrolną dla TSI OPE, 
wskazującą w jaki sposób odpowiednie 
wymagania specyfikacji zostały 
uwzględnione w SMS

TSI Ruch kolejowy
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• System informatyczny, 
przez który będą 
przyjmowane i 
realizowane wnioski o 
wydanie certyfikatów, 
wprowadzenie do 
obrotu pojazdów 
kolejowych i 
preautoryzację ERTMS

Punkt kompleksowej obsługi (OSS)

• Z systemu będą korzystać zarówno wnioskodawcy ubiegający się o dokumenty 
wydane przez Prezesa UTK, jak i Agencję

• Cała korespondencja z wnioskodawcą będzie prowadzona elektronicznie
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• Wszystkie ECM muszą posiadać MMS spełniający wymagania (nawet jeżeli nie 
podlegają obowiązkowi certyfikacji)

• Okres przejściowy na uzyskanie certyfikatu ECM trwa do 16 czerwca 2022 r.

Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM)

Wszystkie wagony 
towarowe

Wagony pasażerskie, 
lokomotywy, zespoły trakcyjne i 
pojazdy specjalne utrzymywane 

przez ECM niebędący 
przewoźnikiem, ani zarządcą 
infrastruktury użytkującym 

pojazdy wyłącznie na potrzeby 
własnej działalności

Wszystkie wagony 
towarowe
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• Wnioski o certyfikat  bezpieczeństwa, które nie zostaną rozpatrzone do 15 
czerwca 2020 r. będą umorzone i muszą zostać ponownie złożone na nowych 
zasadach:

– Do Agencji lub Prezesa UTK

– Przez punkt kompleksowej obsługi (OSS)

– W oparciu o nowe kryteria SMS

• Również wnioski o autoryzację bezpieczeństwa będą musiały zostać ponowione 
w oparciu o nowe kryteria SMS

• Analogiczna sytuacja dotyczy wniosków o certyfikat ECM, które także po 16 
czerwca 2020 r. muszą uwzględniać wymagania rozporządzenia 2019/779

Okres przejściowy
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Jak się przygotować?

Przeanalizować Przewodnik dotyczący nowych kryteriów SMS 
wydany przez Agencję (dostępny także w języku polskim)

Założyć konto na testowym środowisku OSS i praktycznie zapoznać się 
z działaniem systemu

Uczestniczyć w szkoleniach w ramach Akademii Bezpieczeństwa 
Kolejowego i śledzić stronę internetową Urzędu

Zapoznać się z unijnymi przepisami i śledzić prace nad ich transpozycją 
do polskiego porządku prawnego



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
27 lutego 2020

www.utk.gov.pl
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