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Wstęp 
W poradniku przedstawione zostały wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją pojazdu 

prowadzoną przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) zarówno w ramach czynności 

utrzymaniowych, jak i w przypadku przeprowadzania czynności wykraczających poza czynności 

utrzymaniowe, czyli wprowadzania zmian w pojeździe.   

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do ECM. Zawiera informacje istotne także dla dysponenta 

pojazdu kolejowego. 

Zarządzanie konfiguracją oznacza systemowy proces organizacyjny, techniczny i administracyjny 

obejmujący cały cykl życia pojazdu, który jest realizowany w celu zapewnienia i utrzymania spójności 

dokumentacji oraz  identyfikowalności zmian, aby zapewnić: 

a) zgodność ze stosownymi przepisami prawa Unii Europejskiej i przepisami krajowymi; 

b) kontrolę nad zmianami i ich udokumentowanie w dokumentacjach technicznych 
lub w dokumentacji towarzyszącej wydanemu zezwoleniu; 

c) aktualność i dokładność przechowywanych informacji i danych; 

d) by właściwe strony otrzymywały, w stosownych przypadkach, powiadomienia o zmianach. 

Poniższe zasady mają zastosowanie niezależnie od tego, czy pojazd został dopuszczony do eksploatacji 

na podstawie zezwolenia czy świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. 

1. Czynności utrzymaniowe 
Za prawidłowe utrzymanie pojazdu kolejowego odpowiada podmiot odpowiedzialny za utrzymanie 

(ECM) wpisany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR). Odpowiedzialności tej nie ponosi 

w szczególności warsztat utrzymaniowy, któremu ECM zleca wykonanie czynności utrzymaniowych 

(ponosi jedynie odpowiedzialność kontraktową względem ECM). 

Na podstawie rozporządzenia 2019/779 każdy ECM zarządza konfiguracją pojazdów, za utrzymanie 

których odpowiada.  

Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności elementów krytycznych dla bezpieczeństwa, o których 

mowa w rozporządzeniu 2019/779. Zgodnie z rozporządzeniem elementy krytyczne dla 

bezpieczeństwa wymagają szczególnej uwagi i pierwszeństwa w procedurach utrzymania. 

Czynności utrzymaniowe to wymiana części na takie, które wskazane są wprost w dokumentacji 

technicznej producenta pojazdu i które mają identyczne funkcje i osiągi. Wymiana taka 

przeprowadzana jest w ramach utrzymania prewencyjnego lub naprawczego pojazdu. Zarówno 

zastosowanie części o gorszych, jak i lepszych osiągach i funkcjach, wymagać będzie zarządzania 

zmianami w sposób opisany w punkcie 2. Istotne jest zatem, by ECM każdorazowo analizował, 

czy stosowane przez niego zamienniki mają identyczne funkcje i osiągi względem zużytych 

podzespołów oraz czy wykonywane przez niego czynności nie wykraczają poza dokumentację 

techniczną typu pojazdu.  

Nie ma ustalonego przepisami prawa katalogu funkcji i osiągów dla podzespołów pojazdów 

kolejowych. Funkcje i osiągi danego podzespołu ustalać należy każdorazowo w oparciu 

o dokumentację techniczną i  parametry w niej wskazane. Jedynie w sytuacji braku takiej dokumentacji 

należy opierać się na  dokumentach normalizacyjnych właściwych dla danej części lub o wskazania 

wiedzy technicznej. W  takim przypadku ECM odpowiedzialny jest za opracowanie dokumentacji 

technicznej do dalszego wykorzystania w  procesie utrzymania pojazdu. 
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Weryfikacja identyczności funkcji i osiągów powinna zostać dokonana poprzez porównanie 

dokumentacji technicznej pojazdu z dokumentacją konstrukcyjną producenta części zamiennych. 

W sytuacji braku takiej dokumentacji ustalenie identyczności funkcji lub osiągów powinno być 

dokonane poprzez przeprowadzenie badań w oparciu o mające zastosowanie do danego podzespołu 

dokumenty normalizacyjne lub specyfikacje techniczne.  Zastosowane powinny zostać odpowiednie 

wymagania, czyli co najmniej te, które obowiązywały w chwili dopuszczenia typu pojazdu 

do eksploatacji lub nowsze. Za badania te odpowiedzialny jest ECM, ponieważ to na nim spoczywa 

obowiązek wykazania identyczności funkcji i  osiągów. Badania nie muszą być prowadzone z udziałem 

jednostki oceniającej zgodność, a udział akredytowanego laboratorium wymagany jest tylko wtedy, 

gdy wskazują to zastosowane normy. 

Bez znaczenia dla klasyfikacji zmian jako mieszczących się w ramach utrzymania są: 

− wyniki oceny znaczenia zmiany (uznanie zmiany polegającej na wymianie części o lepszych 
lub gorszych osiągach lub funkcjach za nieznaczącą nie daje podstawy do przyjęcia, że nadal 
mamy do czynienia jedynie z czynnościami utrzymaniowymi, a nie ze zmianą w pojeździe, którą 
należy zarządzać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkt 2 przewodnika); 

− poziom utrzymania, na którym czynności te są prowadzone (nawet w przypadku 
przeprowadzania naprawy głównej, jeżeli zachowane są osiągi i funkcje części zamiennych, 
można mówić o  utrzymaniu); 

− producent danej części (nie jest istotne, czy wymieniana część jest tego samego producenta, 
co wskazany w dokumentacji technicznej, czy innego).  

Dokumentacja stanowiąca podstawę uznania przez ECM identyczności funkcji i osiągów powinna być 

przechowywana przez ECM i udostępniona na żądanie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Dokumentację techniczną stanowią: 

a) dla pojazdu zgodnego ze wszystkimi mającymi zastosowanie TSI 

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) dokładnie opisują dokumentację techniczną, która 

powinna być złożona z wnioskiem o wydanie zezwolenia, a która ma znaczenie dla określenia zasad 

utrzymania pojazdu. TSI definiuje utrzymanie jako zbiór działań, które mają na celu utrzymanie 
funkcjonalnego pojazdu kolejowego w stanie, w jakim może on wykonywać wymagane funkcje, 
lub przywrócenie go do takiego stanu, zapewniając nieprzerwaną integralność systemów bezpieczeństwa oraz 
zgodność z obowiązującymi normami. 

Część dokumentacji technicznej niezbędna do podjęcia czynności w zakresie utrzymania taboru to: 

− dokumentacja ogólna – pkt 4.2.12.2. TSI LOC&PAS lub pkt 4.5.1. TSI WAG, 

− akta uzasadnienia projektu utrzymania – pkt 4.2.12.3.1. TSI LOC&PAS lub pkt 4.5.2. TSI WAG, 

− opis utrzymania – pkt 4.2.12.3.2. TSI LOC&PAS lub pkt 4.5.3 TSI WAG. 

Dokumentacja ogólna zawiera w szczególności rysunki i opisy jednostki i jej składników, schematy 

elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania konieczne do objaśnienia 

funkcji i działania odnośnych układów. Dodatkowo w skład dokumentacji ogólnej w zależności od typu 

pojazdu  kolejowego wchodzą inne informacje, takie jak wykaz części i specyfikacja materiałów w celu 

umożliwienia identyfikowalności podczas czynności w zakresie utrzymania. 

Akta uzasadnienia projektu utrzymania zawierają wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki czynności 

utrzymania zostały określone i zaplanowane w celu zapewnienia zachowania właściwości taboru  

w dopuszczalnych granicach w całym okresie jego eksploatacji.  

Opis utrzymania zawiera wyjaśnienia zalecanego sposobu wykonywania czynności utrzymania, w tym 

w  szczególności listę części zawierającą opisy techniczne części zamiennych (zespołów wymiennych). 
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Lista taka powinna zawierać wszystkie części, które wymagają wymiany w określonych warunkach 

lub które mogą wymagać wymiany w następstwie wadliwego działania elektrycznego 

czy mechanicznego albo które zgodnie z przewidywaniami będą wymagały wymiany po uszkodzeniu 

w wyniku wypadku. Wskazuje się przy tym także składniki interoperacyjności oraz wymagania 

co do deklaracji zgodności WE. 

b) dla pojazdu niezgodnego z którąkolwiek mającą zastosowanie TSI, 
który jest dopuszczony na podstawie zezwolenia na dopuszczenie 
do eksploatacji 

Zakres zatwierdzonej w procesie dopuszczenia do eksploatacji dokumentacji technicznej jest 

analogiczny jak w przypadku pojazdów niezgodnych z TSI, które uzyskały w latach 2012-2020 

zezwolenie na dopuszczenie do  eksploatacji typu pojazdu na mocy decyzji Prezesa UTK.  

Krajowe przepisy techniczne zawarte w Liście Prezesa UTK nakładały na podmioty wnioskujące  

o wydanie zezwolenia obowiązek stosowania przepisów §§ 11-13 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w  sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. 

Przepisy te obligowały do sporządzenia dla typu pojazdu kolejowego: 

− dokumentacji technicznej pojazdu, w skład której wchodzi dokumentacja techniczno-ruchowa 
pojazdu kolejowego, warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, dokumentacja 
konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania; 

− planu utrzymania;  

− dokumentacji systemu utrzymania. 

c) dla pojazdu dopuszczonego do eksploatacji na całej sieci kolejowej 
w Polsce na podstawie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 

W przypadku pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji na podstawie świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu obejmującego obszar całej sieci kolejowej w Polsce, w toku 

dopuszczenia do eksploatacji wnioskodawca przedstawiał dokumentację techniczno-ruchową oraz 

warunki techniczne wykonania i obioru pojazdu. 

Dokumentacja ta podlegała sprawdzeniu jednostki oceniającej. 

2. Wykroczenie poza czynności utrzymaniowe – zarządzanie 
zmianami 

Wymiana części na posiadające lepsze funkcje lub osiągi wykracza poza wymianę w ramach 

utrzymania. W  takim przypadku mowa jest już o zmianach w pojeździe, a każda zmiana pojazdu 

podlega zarządzaniu konfiguracją na odpowiedzialność dysponenta lub podmiotu, któremu 

powierzono zarządzanie konfiguracją. Oznacza to, że mamy już do czynienia z zarządzaniem zmianą 

(zarządzanie zmianą jest częścią procesu zarządzania konfiguracją). 

Dysponent pojazdu lub podmiot, któremu powierzono zarządzanie zmianą, ponosi odpowiedzialność 

za  zarządzanie konfiguracją pojazdu w ramach wprowadzonych zmian, bez uszczerbku dla 

odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu oraz przedsiębiorstwa 

kolejowego użytkującego pojazd.  

Dysponent może powierzyć ECM zarządzanie zmianami w pojeździe. ECM podpisując umowę 

z dysponentem musi zweryfikować, czy w ramach tej umowy ma powierzone kompetencje 

do zarządzania zmianami w pojazdach objętych umową. Jeśli tak, w momencie wykroczenia poza 
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czynności utrzymaniowe ECM przestaje być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, a staje się 

podmiotem zarządzającym zmianą.  

W przypadku braku jednoznacznego określenia odpowiedzialności kontraktowej dla zarządzania 

zmianami, dysponent pojazdu jest podmiotem zarządzającym zmianami na tym pojeździe.  

W przypadku gdy dysponent nie powierzył ECM zarządzania zmianami, ECM powinien powiadomić 

dysponenta o wprowadzonych zmianach w pojeździe, umożliwiając mu przeprowadzenie zarządzania 

zmianami.  

Dopóki ECM nie otrzyma wyników zarządzania zmianami od dysponenta, nie może wydać 

zawiadomienia o  przywróceniu pojazdu do eksploatacji.  

Zarządzanie zmianami wprowadzonymi w pojeździe może prowadzić do następujących sytuacji: 

B. zmiana, w przypadku której może się okazać konieczne przeprowadzenie nowych kontroli, 
a zatem także weryfikacji zgodnie z mającymi zastosowanie modułami oceny zgodności, 
a która nie ma wpływu na zasadnicze cechy konstrukcyjne (zwane dalej „BDC”) typu pojazdu 
i nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia; 

C. zmiana BDC typu pojazdu, która nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia 
według kryteriów: zmieniono wartości parametrów, określonych w TSI lub krajowych 
przepisach technicznych, które nie mieszczą się w zakresie akceptowalnych parametrów 
określonych w TSI; przewidziane prace mogą negatywnie oddziaływać na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego pojazdu; wymagają tego odpowiednie TSI (art. 21 ust. 12 dyrektywy 
2016/797 ); 

D. zmiana, która wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia według kryteriów 
określonych w art. 21 ust. 12 dyrektywy 2016/797. 

Kategoria B  

Do tej kategorii zaliczamy zmiany, które: 

− nie dotyczą BDC opisanych w tabeli 17a i 17b w załączniku do TSI LOC&PAS lub tabeli 11a 
w załączniku do TSI WAG – pojazdy objęte certyfikatem badania typu WE, lub 

− nie dotyczą BDC opisanych w tabeli 17c i 17d w załączniku do TSI LOC&PAS lub tabeli 11b 
w załączniku do TSI WAG – pojazdy nieobjęte certyfikatem badania typu WE, lub 

− opisane zostały w kolumnie 3 w tabeli 7.1. w załączniku do TSI CCS, 

oraz nie wpływają negatywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa pojazdu. 

Możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu powinna być oceniona 

w oparciu o przepisy rozporządzenia 402/2013. Dotyczy to identyfikacji zagrożenia, dla którego 

określono nieakceptowalny poziom ryzyka i wymagane są dodatkowe środki bezpieczeństwa, których 

skuteczność nie jest pewna. W szczególności dotyczyć to będzie zagrożenia związanego z ryzykiem 

wspólnym, które musi być monitorowane przez inny podmiot, np. docelowego użytkownika pojazdu.  

Ocena bezpieczeństwa przewidziana w tym przypadku obejmuje wszystkie zmiany dotyczące 

podstawowych parametrów opisanych w danej TSI, związanych ze wszystkimi zasadniczymi 

wymaganiami, w szczególności z  wymogami „Bezpieczeństwo” i „Zgodność techniczna”. 

Zmiany zaliczane do kategorii B mogą, ale nie muszą wiązać się z koniecznością przeprowadzenia 

dodatkowych badań lub weryfikacji. Zmiany sklasyfikowane w kategorii B, które wymagają 

przeprowadzenia nowych kontroli to przede wszystkim zmiany związane z parametrami 

podstawowymi określonymi w  mających zastosowanie TSI. 
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Kategoria C 

Do tej kategorii zaliczamy zmiany, które: 

− przekraczają progi dla BDC opisane w kolumnie 3, lecz nie przekraczają tych, opisanych 
w kolumnie 4 w tabeli 17a i 17b w załączniku do TSI LOC&PAS lub tabeli 11a w załączniku 
do TSI WAG – pojazdy objęte certyfikatem badania typu WE, lub 

− przekraczają progi dla BDC opisane w kolumnie 3, lecz nie przekraczają tych, opisanych 
w kolumnie 4 w tabeli 17c i 17d w załączniku do TSI LOC&PAS lub tabeli 11b w załączniku 
do TSI WAG – pojazdy nieobjęte certyfikatem badania typu WE, 

− opisane zostały w kolumnie 4 tabeli 7.1. w załączniku do TSI CCS, 

oraz nie wpływają negatywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa pojazdu. 

Ocena bezpieczeństwa przewidziana w tym przypadku obejmuje wszystkie zmiany dotyczące 

podstawowych parametrów opisanych w danej TSI, związanych ze wszystkimi zasadniczymi 

wymaganiami, a w szczególności z wymogami „Bezpieczeństwo” i „Zgodność techniczna”. 

Zmiany zaliczane do kategorii C zawsze wymagają przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji WE przez 

jednostkę notyfikowaną dla parametrów związanych ze zmianą. 

--- 

Klasyfikacja zmiany do kategorii B lub C przez podmiot będący posiadaczem zezwolenia dla typu 

pojazdu wymaga aktualizacji dokumentacji technicznej i zachowania do wglądu istotnych informacji  

i udostępnienia ich na żądanie podmiotu udzielającego zezwolenia (Prezesa UTK lub Agencji Kolejowej 

Unii Europejskiej). Klasyfikacja do kategorii B lub C zmiany wprowadzonej do dopuszczonego pojazdu 

przez podmiot, który nie jest posiadaczem zezwolenia dla typu pojazdu, wymaga wykonania 

następujących czynności przez podmiot zarządzający zmianami: 

− dokonania oceny różnic względem dokumentacji technicznej pojazdu; 

− ustalenia, czy nie zostało spełnione żadne z kryteriów przesądzających o konieczności 
uzyskania nowego zezwolenia, określonych w art. 21 ust. 12 dyrektywy 2016/797; 

− aktualizacji dokumentacji technicznej towarzyszącej deklaracji WE; 

− powiadomienia podmiotu udzielającego zezwolenia o zmianach. 

W przypadku nieprawidłowego określenia kategorii lub niewystarczająco uzasadnionych informacji, 

podmiot udzielający zezwolenia może, w terminie czterech miesięcy od dnia przesłania 

powiadomienia, wydać uzasadnioną decyzję, w której żąda złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. 

Powiadomienie należy przesłać do podmiotu udzielającego zezwolenia, który byłby podmiotem 

wydającym zezwolenie w przypadku konieczności uzyskania nowego zezwolenia. Powiadomienie 

o zmianach na pojeździe eksploatowanym wyłącznie na terytorium Polski można zgłosić wedle wyboru 

do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub do Agencji Kolejowej UE. Zmiany w pojazdach 

eksploatowanych w więcej niż jednym państwie członkowskim UE należy zgłaszać do Agencji 

Kolejowej UE. Powiadomienie do Prezesa UTK należy złożyć pisemnie lub elektronicznie 

za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Zaleca się stosowanie udostępnionego wzoru powiadomienia1. 

                                                                            

1 Wzór zgodnie z załącznikiem 
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Kategoria D 

Do tej kategorii zaliczamy zmiany, które: 

− przekraczają progi dla BDC opisane w kolumnie 4 w tabeli 17a i 17b w załączniku do TSI 
LOC&PAS lub tabeli 11a w załączniku do TSI WAG – pojazdy objęte certyfikatem badania typu 
WE, lub 

− przekraczają progi dla BDC opisane w kolumnie 4 w tabeli 17c i 17d w załączniku do TSI 
LOC&PAS lub tabeli 11b w załączniku do TSI WAG – pojazdy nieobjęte certyfikatem badania 
typu WE, 

− opisane zostały w kolumnie 5 tabeli 7.1. w załączniku do TSI CCS, 

oraz mogą wpływać negatywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa pojazdu. 

Zmiana wprowadzona w toku czynności utrzymaniowych, która zaliczona zostanie przez podmiot 

zarządzający zmianami do kategorii D, powoduje konieczność złożenia przez ten podmiot wniosku  

o udzielenie nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego. 

W przypadku gdy w wyniku wprowadzonych zmian zapewniona zostanie zgodność pojazdu z inną 

wersją typu pojazdu dopuszczoną do obrotu lub innym wariantem typu pojazdu dopuszczonego 

do obrotu, konieczne będzie: 

− sporządzenie nowej deklaracji zgodności z typem pojazdu; 

− złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu na podstawie 
nowej deklaracji zgodności z typem pojazdu. 

 

Poniższy rysunek podsumowuje przypisanie odpowiedzialności na etapach zarządzania konfiguracją 

pojazdu. 
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3. Przykłady wymiany w ramach utrzymania i zmian 
należących do kategorii B, C i D 

Wymiana w ramach utrzymania 

Odnowienie przepalonego bezpiecznika na inny o tej samej specyfikacji technicznej określonej  

w dokumentacji technicznej pojazdu. Jest to wymiana w ramach utrzymania i nie wpływa na ważność 

deklaracji weryfikacji WE i towarzyszącej dokumentacji technicznej.  

Kategoria B 

(1) Wymiana pneumatycznego siłownika drzwi dla pasażerów na siłownik elektryczny. Nie dochodzi 

co prawda do zmiany mechanizmu drzwi,  jednak różne charakterystyki sił nowego siłownika mogą 

wpływać na maksymalną siłę działającą na przeszkodę utrudniającą zamykanie drzwi. W takim 

przypadku dodatkowa weryfikacja WE jest wymagana. Wyniki weryfikacji WE powinny potwierdzać, 

że podsystem pozostaje zgodny z obowiązującymi wymaganiami TSI. 

(2) Zamontowanie ruchomej platformy wspomagającej wsiadanie, opcjonalnie przewidzianej  

w pierwotnym projekcie systemu drzwi wejściowych w ten sposób, że dla zintegrowania platformy  

z systemem drzwi potrzebne są tylko niewielkie zmiany. Parametr podstawowy opisany w pkt 5.3.2.8. 

TSI PRM. Nowa weryfikacja przez jednostkę notyfikowaną jest wymagana i wykazać powinna, 

że modyfikacja pozostanie zgodna z istniejącymi obowiązującymi wymaganiami TSI. System drzwi 

nie został uznany za BDC.  

Kategoria C 

Zmiana układu siedzeń na potrzeby zwiększenia przestrzeni dla pasażerów stojących. Zgodność  

z wymaganiami TSI została zachowana, co stwierdzono na podstawie wyników weryfikacji WE, która 

jest wymagana. Możliwe jest jednak, że zmieniły się BDC: masa projektowa przy normalnym  

i wyjątkowym obciążeniu użytkowym może różnić się od pierwotnego projektu w stopniu, który 

powoduje zmianę kategorii linii, z jaką pojazd jest kompatybilny. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, 

to nowe zezwolenie nie jest wymagane. 

Kategoria D 

(1) Zamontowanie ruchomej platformy wspomagającej wsiadanie, która jest sterowana niezależnie 

od systemu sterowania drzwiami. Do zintegrowania platformy z systemem drzwi potrzebne są tylko 

niewielkie zmiany konstrukcyjne. Zachowana jest zgodność z istniejącymi, mającymi zastosowanie 

wymaganiami TSI. Nie ma to związku z BDC, ale oddzielne sterowanie platformą może potencjalnie 

wpłynąć na ogólny poziom bezpieczeństwa danego pojazdu.  

(2) Zmiana układu siedzeń obejmuje zmianę wielkości stolików o połowę, aby zwiększyć przestrzeń dla 

pasażerów stojących w miejsce usuniętych siedzeń. Chociaż projekt stolików nie jest objęty 

parametrami TSI, ze sprawozdań z badań wypadków wiadomo, że w niektórych okolicznościach 

szerokość stolików węższych może skutkować wyższym poziomem ryzyka dla pasażerów. Istnieje 

zatem możliwość, że zmiana wpłynie niekorzystnie na ogólny poziom bezpieczeństwa pojazdu. 

(3) Zmiana sprzęgu wewnętrznego. Nowy typ sprzęgu wewnętrznego zapewnia lepszą wytrzymałość 

wzdłużną. Sprzęg wewnętrzny nie jest BDC, a jego modyfikacja nie zmienia warunków użytkowania 

pojazdu. Z uwagi jednak na fakt, że zmiana może niekorzystnie wpłynąć na ogólny poziom 

bezpieczeństwa pojazdu, wymagane jest nowe zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu. 
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Podstawa prawna 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r.,  
str. 44, z późn. zm.) 

 Przewodnik. Wytyczne dotyczące uzgodnień praktycznych na potrzeby procesu udzielania 
zezwoleń dla pojazdu, ERA-PRG-005/02-361 V1.0 z 21 września 2018 r. 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające 
uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych  
i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 90 z 6 kwietnia 2018 r., str. 66 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych  
za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139 
z 27 maja 2019 r., s. 365 z późn. zm.); 

 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 (Dz. Urz. UE L 121 z 3 maja 2013 r., str. 8 z późn. zm.). 
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