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WPŁYW STOSOWANIA STANDARDÓW ZARZĄDZANIA  

W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  

NA BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

 

W artykule omówiono przełożenie zasadności wdrażania i stosowania usystematyzowanych standardów zarządzania na 

bezpośrednie bezpieczeństwo w branży kolejowej.  Zwrócono uwagę, iż istnieje parę kluczowych ustandaryzowanych normami 

systemów zarządzania. Sformalizowane i często certyfikowane standardy zarządzania poprzez swoje zasady wymuszają stoso-

wanie określonych procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu funkcjonowania kolei. Wymogi te dotyczą  

zarówno dużych  międzynarodowych producentów, dostawców, serwisantów utrzymania ruchu jak i polskie małe i średnie 

firmy będące w kooperacji.  

 

WSTĘP 

Branża kolejowa to jeden z sektorów biznesu, gdzie bezpie-
czeństwo odgrywa znaczącą rolę. Stąd też jest wiele dyrektyw, 
rozporządzeń, ustaw, standardów, zaleceń regulujących ten obszar 
rynku. Wymagania te bezpośrednio i pośrednio dotyczą i dużych 
koncernów przemysłu kolejowego jak i małych firm dostarczających 
niewielkie elementy, systemy, często usługi,  wspierające kolej. 
Bezpieczeństwo wszystkich pasażerów często jest tak samo uza-
leżnione od dużych systemów zarządzania / sterowania jak i od 
małego elementu elektronicznego czy kawała kodu komputerowego. 
Stąd też również sektor małych i średnich przedsiębiorstw / dostaw-
ców odpowiada za bezpieczeństwo kolei. Kluczowi gracze rynku 
kolejowego od lat budują i wdrażają schematy postępowań, systemy 
zarządzania w celu eliminowania zagrożenia dla zwiększania bez-
pieczeństwa. Koleją rzeczy jest fakt, iż coraz częściej wymagania 
wdrożenia systemów zarządzania przenoszone są również na 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będące dostawcami czy 
kooperantami sektora kolejowego. Czy działania te zwiększają 
bezpieczeństwo? 

1. STOSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA W BRANŻY 
KOLEJOWEJ  

Mówiąc o bezpieczeństwie branży kolejowej należałoby wspo-
mnieć o regulacjach pranych w tym temacie. Podstawowym doku-
mentem mówiącym o bezpieczeństwie na kolei jest Dyrektywa 
2004/49/WE [1] obligująca podmioty gospodarcze tego sektora do 
wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania. Systemy te mają być 
skupione na identyfikacji zagrożeń, ocenie ryzyka i systematyczne-
mu działaniu prewencyjnemu. Dyrektywę tą wspiera rozporządzenie 
nr 32/2009 [2] mówiące w jaki sposób dokonywać oceny ryzyka, w 
jakim zakresie i jakimi metodami [9]. Oczywiście jest o wiele więcej 
regulacji [3] szczegółowo dotyczących taborów, rozwiązań informa-
tycznych, infrastruktury itp. Powstały jednak pewne ogólne standar-
dy zarządzania możliwe do wdrożenia w średnich i mniejszych 
przedsiębiorstwach niezależnie od profilu ich działalności.  

W Polsce podstawową normą dla bezpieczeństwa i ciągłości 
jego zapewnienia jest PN-EN 50126 [4]. Norma ta uwzględnia w 

swoim zakresie analizę ryzyka wplecioną w cały proces realizacji od 
koncepcji poprzez analizy: wymagań, ryzyka, projektu; ponownej 
analizy; produkcji; instalacji; uruchomienia kończąc na ponownej 
analizie. Białoń A, Pawlik M. [5] dodaje, że proces ryzyka analo-
gicznie można przeprowadzić wg normy PN-IEC 60300-3-9 [6] 
poprzez określenie zakresu, identyfikację zagrożeń, oszacowanie 
ryzyka, weryfikację oraz udokumentowanie wraz z aktualizacją.   

Jednym z najbardziej uniwersalnym ze standardów jest system 
IRIS [7] – International Railway Industry Standard. Jest to standard 
opracowany w 2005r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producen-
tów Kolejowych. Jest to standard mający na celu ujednolicenie 
procedur bezpieczeństwa produkcji wszystkich przedsiębiorstw 
realizującym wyroby i usługi w całym łańcuchu logistycznym branży 
kolejowej. Wdrożenie systemu i uzyskanie ujednoliconego certyfika-
tu jest elementem globalnego, jednolitego systemu oceny i wzajem-
nej kontroli dostawców w łańcuchu dostaw obszaru kolejowego.  

W zasadzie niemożliwa jest certyfikacja IRIS bez wdrożenia i 
certyfikacji chyba jednego z najbardziej popularnych systemów i 
najprostszych jakim jest sytemu zarządzania wg standardu ISO 
9001 [8]. Wymagania tego systemu zarządzania jakością wdrażane 
są w każdym z możliwych sektorów biznesu (produkcja maszyn, 
stocznie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo, usługi itd.) oraz oczy-
wiście są podstawą wymagań w branży kolejowej. System zarzą-
dzania jakością mniej jest oparty na analizie bezpośredniego bez-
pieczeństwa, skupia się raczej na analizie błędów jakości i zapobie-
ganiu ich powtarzaniu. Co oczywiście wpływa na zmniejszenie 
wadliwości produktów, a co z tym związane na zwiększenie bezpie-
czeństwa w branży kolejowej. Warto zwrócić uwagę, że w nowym 
wydaniu normy w 2015 roku postawiono również na systemowy 
element zarządzania jakim jest ocena zagrożeń i analiza ryzyka.  

 
Reasumując jest wiele również innych systemów zarządzania 

wspierających bezpieczeństwo branży kolejowej dedykowanych 
różnym sektorom obsługi kolei. Wyodrębnić jednak można wspólne 
elementy norm / systemów zarządzania w temacie bezpieczeństwa. 
Niezależnie od wyżej przytaczanych standardów kluczowymi wspól-
nymi rozwiązaniami czy wręcz wymaganiami są działania: 
– ustalenie metod, narzędzi i procedur identyfikacji potencjalnych 

zagrożeń i rzeczywistych zagrożeń, 
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– ustalenie kryteriów i mechanizmów oceny zagrożeń w odniesie-
niu do skali zagrożenia, możliwości jego wystąpienia oraz jego 
skutku, 

– ustalenie systemu prewencji,  
– ustalenie zasad reagowania, 
– ustalenie procedur działań korygujących, 
– ustalenie mechanizmów ponownej oceny zagrożeń, 
– ustalenie zasad przepływu informacji,  
– określenie uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności oraz 

dostępu do informacji, 
– ustalenie zasad dokumentowania, 
– nadzorowanie środowiska pracy i infrastruktury, 
– ocena dostawców oraz kontrola jakości dostaw, 
– nadzorowanie niezgodności i działania doskonalące,  
– audity systemowe oraz przeglądy zarządzania.  

 

 
Rys. 1. Elementy wspólne systemów zarządzania.  

2. ZMIANY W BEZPIECZEŃSTWIE ZACHODZĄCE  
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  
PO WDROŻENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Sektor małych i średnich firm dostarczających wyroby, czy 
świadczących usługi, poniekąd został przymuszony przez branżę 
kolejową do wdrażania systemów zarządzania. Mali przedsiębiorcy 
chcąc być zakwalifikowanym dostawcą branży kolejowej, muszą 
spełniać min. wymóg posiadania certyfikatu ISO 9001. Nieco więk-
sze firmy i bardziej zaawansowane technologicznie czy organiza-
cyjnie uzyskują certyfikat IRIS lub wdrażają P EN 50126 co znaczą-
co zwiększa ich przewagę rynkową. Dla odbiorców branży kolejowej 
certyfikaty i wdrożone systemy są pewnego rodzaju gwarancją 
bezpieczeństwa. Gwarancja ta dotyczy często jakości wyrobów, 
powtarzalności cech, kompatybilności, dostępności oraz odpowie-
dzialności prawnej. 

 
A jak się to w rzeczywistości przekłada na bezpieczeństwo? Co 

zmienia wdrożenie systemu zarządzania w małym czy średnim 
przedsiębiorstwie? 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych, na celowo 
wybranej próbie przedsiębiorstw średniej wielkości, zidentyfikowane 
zostały czynniki / obszary, które pośrednio mają wpływ na finalne 
bezpieczeństwo na kolei.  

Poniżej przedstawiono czynniki jakie uległy zmianie oraz skalę 
zmiany w danym obszarze: 

 
a) obszar wymagań prawnych: 

po wdrożeniu systemu zarządzania odnotowano nieznaczny 
wzrost identyfikacji wymagań prawnych (w badanych organiza-
cjach prowadzona identyfikacja wymagań pranych na dość wy-
sokim poziomie), co istotne po wdrożeniu sytemu aktualizacji 

wymagań pranych oraz wyłuskaniu zadań wynikających z wy-
magań odnotowano znaczący wzrost świadomości konse-
kwencji wymagań prawnych, 

 
Rys. 2. Wzrost identyfikacji wymagań prawnych i wzrost świadomo-
ści ich stosowania w stosunku do sytuacji przed i po wdrożeniu 
systemu zarządzania.  

 
b) obszar kadr: 

po wdrożeniu systemu zarządzania zauważyć można znaczącą 
poprawę w określeniu odpowiedzialności, uprawnień, kompe-
tencji, a co z tym związane świadomość konsekwencji podej-
mowanych działań, 
 

 
Rys. 3. Wzrost stopnia określenia i sformalizowania w obszarze 
zakresów obowiązków po wdrożeniu systemu zarządzania.  

 
c) obszar analizy ryzyka 

w badanych przedsiębiorstwach były w znikomym stopniu pro-
wadzone analizy ryzyka  
 

 
Rys. 4. Po wdrożeniu systemu zarządzania przełomowy zrost świa-
domości znaczenia oceny ryzyka oraz znaczenia dokumentowania 
wyników oceny i podejmowania działań prewencyjnych.  

 
d) obszar dokumentowania  

w przedsiębiorstwach, gdzie wdrażane były systemy zarządza-
nia procesy podstawowe (produkcyjne) były dość dobrze do-
kumentowane, często prowadzone były zapisy z wyników ope-
racji, protokoły kontroli czy odbiorów; ustalenie zasad doku-
mentowanie nieznacznie zmieniło samo dokumentowanie dzia-
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łań, natomiast znacząco zmieniło podejście do archiwizowania i 
udostępniania dokumentów / informacji, znacząco wzrosła 
świadomość ryzyka utraty informacji, 
 

 
Rys. 5. Po wdrożeniu systemu zarządzania przełomowy zrost świa-
domości znaczenia oceny ryzyka oraz znaczenia dokumentowania 
wyników oceny i podejmowania działań prewencyjnych.  

 

e) obszar identyfikacji błędów (niezgodności) 
wprowadzenie systemów zarządzania powodowało wzrost wy-
krywalności błędów /niezgodności wyrobów, a o z tym związa-
ne spadek kosztów napraw, 
 

 
Rys. 6. Wdrożenie systemu zarządzania zwiększyło wykrywalność 
błędów obniżając koszty.  

 

f) obszar nadzorowania niezgodności  
procedury identyfikacji niezgodności obejmują także działania 
korygujące i działania doskonalące mające na celu nie tylko 
usunięcie niezgodności ale i zapobieganie możliwości danego 
niepożądanego zdarzenia w przyszłości, skutkiem czego w ba-
danych przedsiębiorstwach jest zwiększenie wykrywalności 
niezgodności co owocuje spadkiem ilości wyrobów wadliwych 
wprowadzanych na rynek, co również znalazło odzwierciedle-
nie w spadku reklamacji, 

 
Rys. 7. Wdrożenie systemu zarządzania zmniejsza ilość wprowa-
dzania na rynek wyrobów niezgodnych oraz zmniejsza ilość rekla-
macji 

 
g) obszar bezpieczeństwa i zaufania klienta 

poprzez system i wymuszenie nadzorowania niezgodności ba-
dane przedsiębiorstwa wprowadziły mniejszą ilość nie w pełni  
sprawnych wyrobów tym samym zwiększając bezpieczeństwo 
pracy w sektorze kolejowym i tym samym przyczyniając się do 
wzrostu zaufania i zadowolenia klienta, 
 

 
Rys. 8. Systemowe wymuszenie działań zapobiegania powstawaniu 
niezgodności skutkuje sprawiło wzrost bezpieczeństwa produktów 
oraz wzrost zadowolenia klientów.  

 

 
Rys. 9. Ocena i dobór dostawców spowodowała wzrost wiarygod-
nych dostawców a o z tym związane spadek dostaw wadliwych 
materiałów czy usług.  
h) obszar zarządzania dostawcami i dostawami  

wdrożone mechanizmy oceny i doboru dostawców wyelimino-
wały dostawy potencjalnie wadliwe; ocena dostawców pozwoli-
ła na wyselekcjonowanie sprawdzonych dostawców, 

 
i) obszar zarządzania zasobami 

w ujęciu systemowym zasoby do maszyny, urządzenia syste-
mowe dbanie o ich sprawność zapewnia ciągłość działania i 
obniża koszty potencjalnych awarii, ale zasoby to również lu-
dzie w organizacji – wdrożenie systemu znacząco podnosi 
świadomość personelu, 
 

 
Rys. 10. Przy systemowym nadzorowaniu zasobów wzrasta spraw-
ność infrastruktury i znacząco wzrasta świadomość kadry.  
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j) obszar audytowania 
wprowadzenie narzędzi badania skuteczności funkcjonowania 
systemu zarządzania wyrobiło w badanych przedsiębiorstwach 
nawyk systemowego – systematycznego podejścia do zarzą-
dzania; z czasem audyty nie stały się narzędziem kontroli lecz 
stymulatorem do stałego doskonalenia struktur i mechanizmów 
zarządzania organizacją, a przez to zarządzania w kierunku 
braku błędów i w wyniku wzrostu bezpieczeństwa oferowanych 
wyrobów czy usług;  
 

 
Rys. 11. W drugim roku funkcjonowania systemu odnotowano 
wzrost przydatności audytów dla funkcjonowania systemu.  

 
Pomimo wielu przyzwyczajeń i nawyków, relacji współpracy 

„kolejarzy” z rynkiem zewnętrznych dostawców, udało się wielu 
przedsiębiorstwom tego sektora, wdrożyć systemy zarządzania. 
Część firm została do tego przymuszona biznesowo, część potrak-
towała systemy jako szansę zaistnienia na rynku kolejowym. Wraca-
jąc zatem do pytania czy systemy zarządzania wpływają na bezpie-
czeństwo w branży kolejowej? odpowiedzieć należy, tak wpływają 
na bezpieczeństwo. W jednych przedsiębiorstwach więcej w innych 
mniej. Nie miej jednak, wdrożenie systemu zarządzania wpływa na 
samo funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zwiększa znajomość prze-
pisów prawa, co zwiększa bezpieczeństwo. Zwiększa świadomość 
odpowiedzialności (również karnej), zwraca uwagę na ryzyko i jego 
konsekwencje, co sprawia, że realizowane projekty są  przemyślane 
i bardziej bezpieczne. Systemowe eliminowanie błędów, weryfikacje 
dostaw, żądania atestów, certyfikatów, wyników badań od dostaw-
ców podwyższają bezpieczeństwo oferowanych wyrobów czy usług. 
Poszczególne etapy kontroli, samokontroli, kontroli jakości, przeglą-
dów, audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych są działaniami 
ukierunkowanymi na eliminację błędów oraz wprowadzanie mecha-
nizmów zapobiegania błędom na przyszłość, co w efekcie daje 
wyroby bardziej bezpieczne. Pamiętać jednak należy, że nawet 
najlepsze systemy zarządzania jedynie zwiększają bezpieczeństwo 
a nie gwarantują bezpieczeństwo.  

PODSUMOWANIE 

Od dziesiątek lat branża kolejowa rządzi się swoimi zasadami. 
Jednak przy zmieniającym się rynku, gdzie oprócz dużych koncer-
nów branżowych pojawiają się też mali gracze coraz trudniej jest 
zapewnić bezpieczeństwo na  kolei. Stale przybywa przedsiębior-

ców polskich i zagranicznych, specjalizujących się w wąskich zakre-
sach: rozwiązania mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne, informa-
tyczne, itd. Stąd też pojawiają się regulacje prawne, rozporządzenia 
unijne oraz standardy czy normy branżowe.  Wydaje się, że na 
dzień dzisiejszy, mobilizowanie przedsiębiorstw różnych branż do 
wdrażania ujednoliconych zasad, ujednoliconych systemów zarzą-
dzania, w tym systemów zarządzania bezpieczeństwem, jest naj-
skuteczniejszą metodą w kierunku budowy coraz to bezpieczniej-
szych rozwiązań mających zastosowanie w branży kolejowej.  
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The impact of management standards  
in small and medium enterprises in railway transport 

The article discusses the appropriateness of implement-

ing and applying systematic management standards to direct 

security in the rail industry. It was noted that there are sev-

eral key standards for management systems. Formalized and 

often certified management standards through their rules 

enforce specific procedures to ensure safety throughout the 

railroad chain. 

These requirements apply to large international manu-

facturers, suppliers, maintenance service providers as well as 

Polish small and medium 
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