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Informacja o warunkach zachowania waino5ci certyfi katu

l.

bezpieczerfi stwa

Warulrkiem zachowania lvazro5ci certyfikatu jest pelne wdroZenie zasad i warunk6w bezpieczeristwa ruchu
kolejoweg$ ewartych zar6wno w prawie krajowym jak.i UE.

2.

Kuida zxiana dotycz4ca rodzaju

i

zakresu dzialalnoSci, nowej kategorii personelu lub nowego rodzaju

tye{6w) pojazd6w kolejowych wymaga

3.

Stosownie do wymog6w okreSlonych

kolejowym (tekst jednotity: Dz.

Il. z

/

zgl,oszenia Prezesowi Urzgdu Transportu Kolejowego.

w art. 18b ust. 5 ustawy z
2019

dnia

28 marca 2003 r. o transporcie

r., poz. 710 z p6in. zm.), istotne zniany dotycz4ce rodzaju

i zakresu dzialalnoSci wymagaj4 nniany certyfikatu bezpieczeristwa w caloSci lub w czg$ci.

4.

Funkcjonowanie Systemu Zarz4dzania Bezpieczeristwem (SMS) w organizacji podlega ze strony Urzgdu
Transportu Kolejowego nadzorowi,

w

ramach k{grego mog4 by6 przeprowadzane audyty, inspekcje

lub kontrole sprawdzaj4ce.

5.

Stosownie do postanowieri $

5 rozporzqdzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
w transporcie kolejowym

systemu zarzqdzaniabezpieczeristwem

(tel<st

jednolity: Dz.

(1.

z 2016 r., poz. 328),

Prezesowi Urzgdu Transportu Kolejowego naleiry corocznie przedklailaf ,,Program poprawy
bezpieczeristwa?' wraz z,,Raportem w sprawie bezpieczeristwa".

6.

Zgodnie

z

art. l8b ust. 8 ustawy

z

dnia 28 marca 2003

r. o

transporcie kolejowym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z p62n. zm.),Prezes Urzgdu Transportu Kolejowego cofa certyfikat w
lub w calo5ci, w prrypadku gdy przewoinik kolejowy:
przesta\ spelniad warunki wydania cerlyfikatu,

'

-'

nie podjql dzialalnoSci w okresie 12 miesigcy od uzyskania certyfikatu.
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