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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

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

Jednostka oceniaj ąca dokonuje niezależnej oceny 
adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem, 
określonego w załączniku I, oraz jego wyników. 
Jednostka oceniająca spełnia kryteria wymienione w 
załączniku II.
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

„Jednostka oceniaj ąca”  - oznacza niezależną i 
kompetentną wewnętrzną lub zewnętrzną osobę, 
organizację lub podmiot, które przeprowadzają badanie 
w celu ocenienia na podstawie dowodów, zdolności 
systemu do spełnienia wymogów bezpieczeństwa, które 
się do niego stosują. 

„system” – oznacza każdy element systemu 
kolejowego, który jest zmieniany, przy czym zmiany 
takie mogą mieć charakter techniczny, 
eksploatacyjny lub organizacyjny.
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA AKREDYTACJI LUB UZNANIA 
JEDNOSTKI OCENIAJ ĄCEJ
- musi spełniać wszystkie wymogi normy ISO/IEC 

17020:2012;
- prowadząc prace kontrolne kieruje się profesjonalnym 

osądem;
- musi spełniać zarówno ogólne kryteria kompetencji i 

niezależności jak i następujące kryteria szczegółowe 
dotyczące kompetencji:
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA AKREDYTACJI LUB UZNANIA JEDNOSTKI 
OCENIAJĄCEJ
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 auditu
systemów zarzadzania.
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA AKREDYTACJI LUB UZNANIA 
JEDNOSTKI OCENIAJ ĄCEJ
Jednostka oceniająca musi być akredytowana lub 
uznana dla poszczególnych obszarów kompetencji 
związanych z systemem kolejowym, lub jego 
elementami, dla których obowiązują zasadnicze wymogi 
bezpieczeństwa, w tym dla obszaru kompetencji 
dotyczącego eksploatacji i utrzymania systemu 
kolejowego
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA AKREDYTACJI LUB UZNANIA 
JEDNOSTKI OCENIAJ ĄCEJ
Jednostka oceniająca musi być akredytowana lub 
uznana dla :
- celów oceny ogólnej spójno ści zarz ądzania 

ryzykiem;
- bezpiecznej integracji ocenianego systemu z 

całym systemem kolejowym
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Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 402/2013

ZAŁĄCZNIK II
KRYTERIA AKREDYTACJI LUB UZNANIA JEDNOSTKI 
OCENIAJĄCEJ
Zakres akredytacji lub uznania obejmuje 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

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



PN-EN ISO/IEC 17020:2012

STRUKTURA I SYSTEM ZARZĄDZANIA 
W JEDNOSTCE INSPEKCYJNEJ
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PN-EN ISO/IEC 17020

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności. 
Wymagania dotyczące działania różnych 
rodzajów jednostek przeprowadzających 
inspekcję 

idt. z ISO/IEC 17020:2012 

10



PN-EN ISO/IEC 17020

4 Wymagania ogólne
4.1 Bezstronność i niezależność
- JI powinna na bieżąco identyfikować ryzyka 

zagrażające jej bezstronności
- najwyższe kierownictwo JI powinno 

zobowiązać się do zachowania bezstronności
- JI powinna być niezależna w takim stopniu, 

jaki jest wymagany w stosunku do warunków, 
w których świadczy swoje usługi
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PN-EN ISO/IEC 17020

Typy jednostek inspekcyjnych:

Typ A - jednostki autonomiczne pod względem 
prawnym i funkcjonalnym, przeprowadzające 
inspekcje wyłącznie jako trzecia strona.
Typ B - jednostki stanowiące funkcjonalnie część 
większej organizacji (macierzystej),  
przeprowadzające inspekcje wyłącznie na rzecz 
tej większej organizacji.

12



PN-EN ISO/IEC 17020

Typy jednostek inspekcyjnych:

Typ C - jednostki będące oddziałem lub 
wydziałem większej organizacji. 
Mogą one świadczyć usługi na rzecz organizacji 
zewnętrznych, ale nie są jednostkami 
działającymi jako niezależna trzecia strona
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PN-EN ISO/IEC 17020

4.2 Poufność
- prawnie egzekwowalne zobowiązanie do 

zachowania poufności
- informacje ujawniane publicznie
- ujawnianie informacji wymagane prawem 
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PN-EN ISO/IEC 17020

5 Wymagania dotyczące struktury

5.1 Wymagania administracyjne
- JI powinna być osobą prawną lub określoną częścią 

osoby prawnej
- JI powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenie aby 

pokryć zobowiązania
- JI powinna posiadać dokumentację opisującą warunki 

kontraktowe
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PN-EN ISO/IEC 17020

5 Wymagania dotyczące struktury

5.2 Organizacja i zarządzanie
- struktura i zarządzanie zapewniające bezstronność
- zorganizowanie i zarządzanie tak aby utrzymywać 

zdolność do prowadzenia inspekcji 
- dysponowanie osobą kierownika technicznego
- posiadanie opisu lub innej dokumentacji dla każdej 

kategorii stanowiska
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PN-EN ISO/IEC 17020

6 Wymagania dotyczące zasobów
6.1 Personel
- JI powinna określić i udokumentować wymagania kompetencyjne 

dla całego personelu
- JI powinna zatrudniać wystarczająca liczbę osób o wymaganych 

kompetencjach
- personel JI powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

wyszkolenie, doświadczenie i dostateczną wiedzę 
- JI powinna określić obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia 

każdej osoby
- JI powinna posiadać procedury wyboru, szkoleń, udzielania 

formalnych uprawnień i monitorowania personelu
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PN-EN ISO/IEC 17020

6 Wymagania dotyczące zasobów
6.1 Personel
- monitorowanie wszystkich inspektorów
- wymagane jest utrzymywanie zapisów dot. monitorowania, 

wykształcenia, szkoleń, wiedzy technicznej, umiejętności, 
doświadczenia i uprawnień każdego personelu

- wynagradzanie personelu - niewpływające na wyniki inspekcji
- cały personel łącznie z podwykonawcami powinien działać 

bezstronnie i zachować poufność wszystkich informacji 
związanych z prowadzonymi inspekcjami
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PN-EN ISO/IEC 17020

6 Wymagania dotyczące zasobów
6.2 Środki techniczne i wyposażenie
- dysponowanie właściwymi środkami technicznymi 

i wyposażeniem
- zapewnienie utrzymywania środków technicznych i wyposażenia 

w gotowości
- całe wyposażenie powinno być zidentyfikowane 
- wyposażenie pomiarowe mające znaczący wpływ na wynik 

inspekcji powinno być wzorcowane
- procedura wyboru i zatwierdzenia dostawców
- integralność i bezpieczeństwo danych komputerowych
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6 Wymagania dotyczące zasobów
6.3 Podwykonawstwo
- JI powinna zazwyczaj sama przeprowadzać inspekcje
- JI powinna upewnić się i móc wykazać, że 

podwykonawca jest kompetentny
- zatrudnienie przez JI osoby zewnętrznej nie jest 

podwykonawstwem
- pełna odpowiedzialność JI za prace podwykonawcy
- prowadzenie w JI zapisów dotyczących 

podwykonawców
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PN-EN ISO/IEC 17020

7 Wymagania dotyczące procesu
7.1 Metody i procedury inspekcji
- JI powinna stosować metody i procedury określone w 

wymaganiach, w odniesieniu do których prowadzi inspekcję
- JI powinna posiadać i stosować udokumentowane instrukcje 

planowania inspekcji
- nieznormalizowane metody lub procedury inspekcji powinny być 

właściwe i w pełni udokumentowane
- JI powinna mieć system nadzorowania umów lub zleceń
- spostrzeżenia lub dane uzyskane w trakcie inspekcji powinny być 

na bieżąco zapisywane
- obliczenia i przenoszenie danych powinny podlegać 

sprawdzeniom
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PN-EN ISO/IEC 17020

7 Wymagania dotyczące procesu
7.2 Postępowanie z przedmiotami inspekcji i próbkami
- JI powinna zapewnić niepowtarzalne identyfikowanie przedmiotów 

i próbek podlegających inspekcji
- zgłaszanie klientowi wątpliwości co do przedmiotu inspekcji
- posiadanie procedur i środków technicznych aby zapobiec 

uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu przedmiotów inspekcji
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PN-EN ISO/IEC 17020

7 Wymagania dotyczące procesu
7.3 Zapisy z inspekcji
- JI powinna utrzymywać system zapisów wykazujący 

skuteczne wypełnianie procedur inspekcji
- sprawozdanie z inspekcji lub świadectwo inspekcji 

powinno identyfikować inspektora(-ów) 
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7 Wymagania dotyczące procesu
7.4 Sprawozdania z inspekcji i świadectwa inspekcji
- sprawozdanie z inspekcji lub świadectwo inspekcji 

powinny być możliwe do odtworzenia
- obowiązkowa zawartość sprawozdania/świadectwa
- warunki wydania świadectwa inspekcji nie 

zawierającego wyników inspekcji
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PN-EN ISO/IEC 17020

7 Wymagania dotyczące procesu
7.5 Skargi i odwołania
- udokumentowany proces przyjmowania i oceny skarg i 

odwołań
- opis procesu postępowania ze skargami i odwołaniami

dostępny na życzenie
- odpowiedzialność JI za wszelkie decyzje dotyczące 

skarg i odwołań
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7 Wymagania dotyczące procesu
7.6 Proces postępowania ze skargami i odwołaniami
- utrzymywany proces postępowania ze skargami i 

odwołaniami
- JI odpowiedzialna za zebranie i zweryfikowanie 

wszystkich niezbędnych informacji w celu oceny 
skargi/odwołania
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PN-EN ISO/IEC 17020

8 Wymagania dotyczące systemu zarządzania
8.1 Opcje
System zarządzania powinien umożliwiać stałe spełnienie wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17020

- Opcja AOpcja AOpcja AOpcja A
system powinien odnosić się do wymagań 
pkt 8.2 – 8.8 oraz 7.5 i 7.6 normy PN-EN ISO/IEC 17020

- Opcja B Opcja B Opcja B Opcja B 
system zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001 zapewnia
spełnianie wymagań PN-EN ISO/IEC 17020 pkt 8.2 do 8.8
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PN-EN ISO/IEC 17020

Załącznik A (normatywny)
- wymagania dla jednostki inspekcyjnej typu A
- wymagania dla jednostki inspekcyjnej typu B
- wymagania dla jednostki inspekcyjnej typu C

Załącznik B (informacyjny)
Opcjonalne elementy do umieszczenia w sprawozdaniach z inspekcji 
i świadectwach inspekcji
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Proces akredytacji

Wymagania dla procesu akredytacji

DA-01 Opis systemu akredytacji
DA-02 zasady stosowania symboli akredytacji PCA
DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu

FA-01 Wniosek o akredytację
FAK-01 Załącznik do wniosku o akredytację jednostki inspekcyjnej
FAK-02 Przegląd dokumentacji jednostki inspekcyjnej
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Dziękuję 
za 

uwagę


