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WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE OCENY RYZYKA  

W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

 

W artykule opisano podstawowe wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym. Na podstawie stu-

dium literatury zdefiniowano wybrane pojęcia związane z oceną bezpieczeństwa. Opisano obowiązujące akty prawne oraz 

scharakteryzowano poszczególne etapy tzw. wspólnej metodę oceny bezpieczeństwa (CSM).  

 

WSTĘP 

Zgodnie z art. 15 dyrektywy 2008/57/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei we 
Wspólnocie, państwa członkowskie są zobowiązane do podejmo-
wania działań mających na celu bezpieczną integrację krajowych 
podsystemów strukturalnych, tworzących wspólnotowy system kolei. 
Jedną z przeszkód na drodze do liberalizacji rynku kolejowego 
stanowił brak wspólnego podejścia w państwach członkowskich w 
zakresie określania zgodności z poziomami bezpieczeństwa i wy-
mogami dotyczącymi systemu kolejowego. Na podstawie prac 
Europejskiej Agencji Kolejowej (ang. European Railway Agency – 
ERA) powstały zalecenia dotyczące: 
– wspólnych wskaźniki bezpieczeństwa CSI (ang. Common Safe-

ty Indicators), 
– wspólnych celów bezpieczeństwa CST (ang. Common Safety 

Targets), 
– wspólnych metod oceny bezpieczeństwa CSM (ang. Common 

Safety Methods). 
Wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST) określają minimal-

ne poziomy bezpieczeństwa jakie muszą zostać spełnione przez 
poszczególne części systemu kolejowego oraz przez system jako 
całość. Kryteria akceptacji ryzyka wyznacza ERA, na podstawie 
wartości referencyjnych dla poszczególnych państw członkowskich. 

W 2015 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygoto-
wał przewodniki praktycznego stosowania wymagań CSM [1]: 
– w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzy-
maniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeń-
stwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (CSM 
M), 

– w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM RA). 
Połączenie przepisów wspólnotowych z przepisami krajowymi, 

analizą zaistniałych zdarzeń i ryzyka pozwala na zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa kolejowego. Określenie potencjalnego ryzy-
ka, zagrożeń i przeciwdziałanie im jest podstawowym zadaniem 
każdego wnioskodawcy. Przez „wnioskodawcę” rozumie się [2]: 
– przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury, którzy 

wdrażają środki nadzoru ryzyka zgodnie z art. 4 dyrektywy 
2004/49/WE;  

– podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, który podejmuje działa-
nia zgodnie z art. 14a ust. 3 dyrektywy 2004/49/WE;  

– podmiot zamawiający lub producenta, który wzywa jednostkę 
notyfikowaną do zastosowania procedury weryfikacji WE zgod-

nie z art. 18 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE lub podmiot wyzna-
czony zgodnie z art. 17 ust. 3 tej dyrektywy;  

– podmiot składający wniosek o zezwolenie na dopuszczenie do 
eksploatacji podsystemów strukturalnych. 
Istnieje wiele opracowanych metod, które zapobiegają wypad-

kom i incydentom.  W zależności od zapotrzebowania, złożoności i 
rodzaju ryzyka wybierana jest określona metoda. Przy każdej oce-
nie ryzyka główny nacisk jest położony na badanie niezawodności i 
bezpieczeństwa, które znajduje się wśród 10 priorytetów Polityki 
Transportowej Polski do 2025 roku. 

1. DOKUMENTY FORMALNE W OCENIE  
BEZPIECZEŃSTWA 

Nadrzędnym dokumentem formalnym w ocenie bezpieczeń-
stwa w transporcie kolejowym jest Dyrektywa 2004/49/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Aktualnie obowiązująca 
wersja została zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz Dyrektywą Komi-
sji 2014/88/UE z dnia 9 lipca 2014 roku.  

Dyrektywa 2004/49/WE wprowadza obowiązek wdrożenia 
przez przewoźników oraz zarządców infrastruktury kolejowej tzw. 
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management 
System, SMS). Zadaniem SMS jest nadzór nad wszystkimi rodza-
jami ryzyka, które są związane z działalnością przewoźnika, lub 
zarządcy infrastruktury kolejowej, wliczając dostarczane im usługi 
utrzymania, dostawę materiałów oraz zaangażowanie podwyko-
nawców [12]. SMS obejmuje całokształt opracowanych i wdrożo-
nych zasad (przepisów wewnętrznych, procedur, instrukcji), normu-
jących działanie danego podmiotu w obszarze bezpieczeństwa. 
Odpowiednio opracowane i skuteczne procedury SMS powinny 
zapewniać zarówno aktywne wdrażanie środków kontroli ryzyka 
(rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorstwo, umożliwiające 
sprowadzenie zidentyfikowanego ryzyka do wartości akceptowal-
nej), jak również monitoring efektywności wprowadzonych rozwią-
zań. 

Od wejścia w życie postanowień Dyrektywy kwestie związane z 
bezpieczeństwem zostały zinstytucjonalizowane na poziomie Unii 
Europejskiej poprzez wprowadzenie wspólnych celów, wymagań i 
wskaźników bezpieczeństwa w powiązaniu z wymaganiami zawar-
tymi w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) [3, 4].  

Innymi obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi zakres 
dotyczący zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności analizy 
ryzyka w transporcie kolejowym są: 
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1. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólno-
towych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L220 z 
21.06.2004 r. 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z 
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 138/102 z 26.5.2016 r. 

3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst 
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1727). 

4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpie-
czeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozpo-
rządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz.U. UE L121 z dnia 3.05.2013 z 
póź. zm.). 

5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 
lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016, poz. 
328). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 
2015r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 
(Dz.U. 2015 poz. 1061). 

2. POJĘCIE RYZYKA, ZAGROŻENIA  
I BEZPIECZEŃSTWA 

W rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa, powszechnie 
używane są pojęcia zagrożenia i ryzyka. Pojęcia te niejednokrotnie 
stosowane są zamiennie, podczas gdy ich znaczenie w odniesieniu 
do nauki o bezpieczeństwie jest różne. Pod pojęciem zagrożenia, 
rozumieć należy sytuację lub działanie, które może prowadzić do 
powstania strat. Ryzyko zgodnie z definicją zawartą w art. 3 dyrek-
tywy 2004/49/WE oznacza częstotliwość wypadków i incydentów 
prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz sto-
pień powagi tej szkody. 

W literaturze krajowej, jak i zagranicznej problematyka analizy 
ryzyka w transporcie kolejowym występuje w wielu publikacjach. 
Próba uporządkowania znaczenia pojęć związanych z bezpieczeń-
stwem w transporcie kolejowym, a przede wszystkim z pojęciem 
zagrożenia i ryzyka podjęta została między innymi w pracy [5]. 
Według autorów „ryzyko to potencjalna możliwość urealnienia się 
zagrożenia”. Natomiast „zagrożenie to zbiór uwarunkowań, które 

mogą doprowadzić do wystąpienia ciągu zdarzeń wpływających 
niekorzystnie na ludzi, obiekty i ich otoczenie”. W pracy [13] ryzyko 
zdefiniowano jako kombinację prawdopodobieństwa aktywizacji 
zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i spowodowanych w związki 
z tym strat (szkód). Najczęściej jest to iloczyn poziomu prawdopo-
dobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i 
poziomu spowodowanych w związki z tym strat (szkód). 

Możliwość powstania szkód, o których mowa w definicji ryzyka, 
jest określana poprzez wielkości matematyczne określane miarami 
ryzyka. Miary te służą do szacowania, porównywania oraz analizo-
wania poziomu ryzyka [2]. 

Bezpieczeństwo, jest pojęciem przeciwnym do pojęcia ryzyka. 
Jest to stan braku zagrożenia. Skuteczność działań na rzecz bez-
pieczeństwa w rozważanym systemie, jest wyrażana stopniem 
obniżenia poziomu ryzyka. Efektywność ekonomiczna owych dzia-
łań, jest tym większa, im lepiej są one zorganizowane. Największą 
skuteczność przynoszą zatem działania zintegrowane i prowadzone 
w sposób systemowy w ramach tzw. systemu zarządzania bezpie-
czeństwem. 

Na rysunku 1 przedstawiono zależność pomiędzy ryzykiem a 
zagrożeniem w systemie transportu kolejowego. Ryzyko i zagroże-
nie wpływają na podejście w systemie transportu kolejowego. 
Wspólnym ogniwem, które oddziałuje zarówno na strukturę systemu 
kolejowego, a także na realizację celu istnienia systemu kolejowego 
są wymogi bezpieczeństwa.  

3. WSPÓLNA METODA OCENY BEZPIECZEŃSTWA 
(CSM) 

Jednym z najważniejszych rozwiązań dotyczących bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym jest wprowadzenie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie analizy ryzyka, 
która jest opisana w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 
nr 402/2013 (rys. 2). Rozporządzenie to ma na celu harmonizację 
[2]: 
– procesów zarządzania ryzykiem stosowanego do oceny wpływu 

zmian na poziomy bezpieczeństwa i zgodności z wymogami, 
– wymiany informacji pomiędzy podmiotami sektora kolejowego, 

w celu zarządzania bezpieczeństwem, 
– dowodów zgromadzonych dzięki stosowaniu procesu zarządza-

nia ryzykiem. 

 
Rys. 1. Zagrożenie i ryzyko w systemie transportu kolejowego [5] 
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Rys. 2. Proces zarządzania ryzykiem i niezależna ocena [2] 
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Poszczególne etapy CSM obejmują: 
– analizę znaczenia zmiany, 
– proces zarządzania ryzykiem, 
– niezależną ocenę, 
– zarządzanie nadzorem ryzyka oraz audyty, 
– monitorowanie i informacje zwrotne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem proces zarządzania ryzykiem jest 
całościowym, wieloetapowym procesem obejmującym: 
a) zdefiniowanie systemu, 
b) ocenę ryzyka, w tym identyfikację zagrożeń, 
c) wycenę ryzyka. 

Definicja systemu jest istotnym elementem w procesie analizy 
ryzyka. Powinna uwzględniać cel, funkcję, interfejsy fizyczne i funk-
cjonalne, otoczenie systemu oraz istniejące środki bezpieczeństwa. 
Definicja winna określać granice rozważanego systemu, z uwzględ-
nieniem innych podsystemów, z którymi system ten współpracuje i 
wzajemnie oddziałuje. W definicji systemu należy uwzględnić kon-
tekst planowanej zmiany. W przypadku gdy zmiana ma zostać 
dokonana w istniejącym systemie, wówczas należy opisać system 
zarówno przed jak i po wprowadzeniu zmiany. Jeśli modyfikacja 
polega na zaprojektowaniu nowego sytemu, opis ogranicza się do 
definicji konstruowanego systemu. 

„Ocena ryzyka” oznacza systematyczne wykorzystywanie 
wszystkich dostępnych informacji, do identyfikowania zagrożeń i 
szacowania ryzyka, czyli częstości wypadków i incydentów prowa-
dzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopnia po-
wagi tej szkody [2]. Ocena ryzyka wymaga identyfikacji dwóch grup 
czynników: 
– związanych z niezawodnością, określających możliwości poja-

wienia się zdarzeń niepożądanych, 
– związanych z konsekwencjami zagrożeń powstającymi w wyni-

ku zdarzeń niepożądanych. 
Oznacza to między innymi, że pojazd może być bezpieczny na-

wet przy niskiej niezawodności, jeśli w fazie projektowania i eks-
ploatacji zadba się o to, aby jego uszkodzenia nie stwarzały dużych 
zagrożeń [6, 7].  

Ryzyko pojawienia się strat podczas funkcjonowania rozważa-
nego systemu jest na ogół związane z możliwością wystąpienia 
wielu różnych zdarzeń i procesów niepożądanych. Mogą to być 
uszkodzenia i awarie urządzeń technicznych, zdarzenia wywołane 
przez czynniki przyrodnicze lub błędy popełnianie przez człowieka, 
głównie – niepoprawne zachowanie, wynikające z niedostrzegania 
zagrożeń i z lekceważenia przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przy 
analizowaniu ryzyka należy uwzględniać tylko takie zdarzenia i 
procesy, które mogą mieć istotny wpływy na poziom ryzyka. W celu 
oceny ryzyka, należy więc uprzednio dokonać w rozpatrywanym 
systemie wyboru tych jego fragmentów, w których mogą wystąpić 
zdarzenia niepożądane oraz określić postacie tych zdarzeń i ich 
skutków. Taka analiza rozważanego systemu, kończąca się wybo-
rem najbardziej istotnych ze względu na ryzyko zdarzeń, to jeden z 
najważniejszych etapów w analizowaniu ryzyka nazywany identyfi-
kacją zagrożeń [8]. W identyfikacji zagrożeń korzysta się z szero-
kiej, specjalistycznej wiedzy kompetentnego zespołu i identyfikuje 
wszystkie racjonalnie przewidywalne zagrożenia dotyczące ocenia-
nego systemu i jego interfejsów. Podczas identyfikacji zagrożeń 
zostają określone środki bezpieczeństwa, a wszystkie zidentyfiko-
wane zagrożenia są umieszczane w rejestrze zagrożeń. 

„Wycena ryzyka” oznacza natomiast procedurę opierającą się 
na analizie ryzyka, która ma na celu ustalenie, czy osiągnięto po-
ziom akceptowalnego ryzyka (rys. 3). Normy dotyczące oceny 
bezpieczeństwa w systemach kolejowych [9, 10] przedstawią ogól-
ne wytyczne umożliwiające zredukowanie ryzyka wystąpienia za-
grożenia do minimalnego akceptowalnego poziomu zgodnie z za-

sadą ALARP (ang. As Low As Reasonably Practicable).  ALARP 
opiera się na podziale ryzyka na trzy obszary (rys. 3): 
1. Górna granica, gdzie obowiązkowe jest podjęcie działań obni-

żających ryzyko; 
2. Obszar ryzyka tolerowanego (tzw. obszar ALARP), gdzie należy 

podjąć odpowiednie środki zaradcze i środki kontroli ryzyka; 
3. Dolna granica ryzyka, gdzie poziom ryzyka jest akceptowalny, 

dalszych działania nie są wymagane. 
Granicę między ryzykiem akceptowalnym, tolerowanym i nieak-

ceptowalnym ustalają przepisy kolejowych aktów prawnych (dyrek-
tywy, rozporządzenia, normy, wewnętrzne procedury systemu za-
rządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych) – jest to 
granica rozmyta, określana jakościowo poprzez odpowiednie wy-
magania stawiane obiektom. Jeśli pojazd spełnia te wymagania, 
uznaje się, że jest bezpieczny dla człowieka i środowiska. 

Rys. 3. Poziomy ryzyka przy ocenie pojazdów kolejowych [9] 
 
Z rysunku 3 wynika, że istnieją trzy sposoby obniżenia ryzyka: 

– zmniejszenie skutków zagrożeń, np.: poprzez innowacyjne 
metody bezpieczeństwa biernego (kontrolowane strefy zgniotu, 
elementy absorbujące energię), spełnienie przez tabor wyma-
gań określonych w specyfikacjach TSI, zastosowanie nowocze-
snych, niepalnych, nietoksycznych i odkształcalnych materia-
łów, klejone szyby itp. ( strzałka 1, rys. 3), 

– zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, np.: 
poprzez zastosowanie bardziej niezawodnych komponentów do 
budowy pojazdu (strzałka 2, rys. 3), 

– zastosowanie obu wyżej wymienionych sposobów równocze-
śnie (strzałka 3, rys. 3). 
Przy ocenie alternatywnych wariantów, zgodnie z zasadą 

ALARP powinno się uwzględniać koszty proponowanych rozwiązań, 
bowiem niektóre sposoby obniżenia ryzyka, mogą być nieopłacalne 
ekonomicznie. 

Dopuszczalność ryzyka, według Rozporządzenia [2], jest bada-
na za pomocą jednej lub kilku metod akceptacji ryzyka. 

4. METODY AKCEPTACJI RYZYKA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europej-
skiej (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. dopuszczalność 
ryzyka dotyczącego ocenianego systemu jest badana za pomocą 
jednej lub kilku z poniższych zasad akceptacji ryzyka bez narzuco-
nej kolejności stosowania: 
– korzystanie z kodeksów postępowania, 
– korzystanie z systemu odniesienia, 
– szacowanie jawnego ryzyka. 
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4.1. Stosowanie kodeksów postępowania 

Kodeksy postępowania zgodnie z Rozporządzeniem [2] po-
winny spełniać następujące wymagania: 
– muszą być powszechnie uznane w branży kolejowej, 
– muszą być istotne z punktu widzenia nadzoru nad rozważanymi 

zagrożeniami występującymi w ocenianym systemie, 
– muszą one być dostępne dla organów oceny na ich żądanie w 

celu ich oceny lub, w stosownych przypadkach, wzajemnego 
uznania. 
Kodeks postępowania w przypadku systemu kolei w Polsce sta-

nowi Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wła-
ściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normali-
zacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei z dnia 19 
stycznia 2017 roku [11]. Jeżeli zagrożenie lub zagrożenia są kontro-
lowane za pomocą kodeksów postępowania spełniających wymogi 
powyższe wymagania, ryzyko związane z tymi zagrożeniami uważa 
się za dopuszczalne. 

System odniesienia powinien spełniać przynajmniej następujące 
wymagania: 
– sprawdził się już w praktyce jako system o dopuszczalnym 

poziomie bezpieczeństwa i dlatego również obecnie spełniłby 
warunki wymagane do jego zatwierdzenia w państwie człon-
kowskim, w którym ma być wprowadzona zmiana; 

– ma podobne funkcje i interfejsy jak oceniany system; 
– jest eksploatowany w podobnych warunkach eksploatacji jak 

oceniany system; 
– jest eksploatowany w podobnych warunkach środowiskowych 

jak oceniany system. 
Kodeksami nazywamy zbiór określonych zasad służących w 

szczególności do monitorowania i kontrolowania określonego za-
grożenia lub zagrożeń, którymi są przepisy krajowe. Kodeksy mogą 
również dotyczyć kwestii interoperacyjności, niezawodności, wydaj-
ności i konserwacji [2]. 

4.2. Systemy odniesienia 

Metoda polega na porównaniu zagrożenia lub zagrożeń z inny-
mi podobnymi systemami. Jeżeli porównywany system spełnia 
przynajmniej poniższe wymagania może być traktowany jako sys-
tem odniesienia [2]: 
– sprawdził się już w praktyce jako system o dopuszczalnym 

poziomie bezpieczeństwa i dlatego również obecnie spełniłby 
warunki wymagane do jego zatwierdzenia w państwie człon-
kowskim, w którym ma być wprowadzona zmiana; 

– ma podobne funkcje i interfejsy jak oceniany system;  
– jest eksploatowany w podobnych warunkach eksploatacji jak 

oceniany system;  
– jest eksploatowany w podobnych warunkach środowiskowych 

jak oceniany system.  
W trakcie wyceny ryzyka należy również wziąć pod uwagę wa-

runki eksploatacyjne i środowiskowe. 

4.3. Szacowanie jawnego ryzyka 

Metoda stosowana jest w przypadku, gdy wykorzystanie wcze-
śniej wymienionych metod jest niemożliwe bądź nierzetelne. W 
rzeczywistości dotyczy ona większości analizowanych zagrożeń.  

Szacowanie jawnego ryzyka może być ilościowe lub jakościo-
we, a określenie dopuszczalności szacowanego ryzyka od-bywa się 
za pomocą kryteriów akceptacji ryzyka. Metodę można wykorzystać, 
gdy są spełnione co najmniej poniższe wymogi [2]: 
– metody stosowane do celów szacowania jawnego ryzyka są 

prawidłowo dobrane do ocenianego systemu i jego parametrów 
(w tym wszystkich trybów pracy);  

– wyniki są dostatecznie dokładne, aby mogły służyć jako wiary-
godne uzasadnienie decyzji. Niewielkie zmiany w założeniach 
wejściowych lub warunkach wstępnych nie powodują znacząco 
odmiennych wyników dotyczących wymogów.     
W załączniku E normy PKN-CLC/TR 50126-2 przedstawiono 

porównanie kilkunastu różnych metod wykorzystywanych do analizy 
ryzyka systemów kolejowych, w tym środków transportu [8, 12]: 
– FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) – analiza przy-

czyn i skutków uszkodzeń, 
– HAZOP (ang. Hazard and Operability Study) - analiza zagrożeń 

i zdolności operacyjnych, 
– PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis) - metoda wstępnej 

analizy zagrożeń, 
– FTA (ang. Fault Tree Analysis) - analiza drzewa zdarzeń, 
– ETA (ang. Event Tree Analysis) - analiza drzewa niezdatności, 
– metoda matrycowa, 
– metoda wskaźnikowa (np.: Risk Score) i inne. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w pracy podstawowe wymagania formalno-
prawne związane z oceną ryzyka w transporcie kolejowym po-
zwalają na wdrażanie i rozwijanie procedur związanych z obowiąz-
kowymi systemami zarządzania, w tym zarządzaniem bezpieczeń-
stwem i monitorowaniem wskaźników bezpieczeństwa. Akty prawne 
i polityka wspólnej metody bezpieczeństwa ustandaryzowały aspek-
ty formalne. Natomiast proces zarządzania ryzykiem zobowiązuje 
podmioty branży kolejowej do uporządkowania wymagań w zakresie 
jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. 
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The requirements of the formal and legal risk assessment  
in rail transport 

This article presents issues related to the safety assess-

ment and the risk of rail transport. Based on the study of the 

literature defines the concept of risk and danger. Describes 

the requirements and formal-legal joint methods for the eval-

uation of security (CSM) and characterized each of its stag-

es..  
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