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CERTYFIKACJA INTERFEJSÓW 
W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH1

Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje problematykę certyfikacji interfejsów w świetle obo-
wiązujących regulacji prawnych na przykładzie interfejsów związanych z podsystemem sterowanie 
– urządzenia przytorowe. W opracowaniu umiejscowiono w systemie kolei podsystem sterowanie 
oraz jego interfejsy. Przedstawiono zagadnienia formalne związane z certyfikacją interfejsów oraz 
podstawę prawną do realizacji procesu. Na potrzeby artykułu dokonano podziału na certyfikację 
interfejsów w ramach certyfikacji zgodności typu i zgodności z typem oraz certyfikację interfej-
sów w kontekście interoperacyjności. Omówiono genezę, wymagania, zakres sprawdzeń i badań, 
kompetencje jednostek dokonujących certyfikacji oraz przypadki braku precyzyjnych wytycznych 
zauważonych w dokumentach normatywnych. Przedstawiono także propozycję zmian i uzupełnień 
w dostępnych aktach prawnych.

Słowa kluczowe: interfejsy, certyfikacja, podsystem sterowanie

1. Wstęp

Integracja krajów Unii Europejskiej wymaga wielu działań mających na celu 
osiągniecie spójności technicznej i interoperacyjności infrastruktury przy zachowa-
niu bezpieczeństwa w całym obszarze Wspólnoty. Dyrektywa o interoperacyjności 
systemu kolei [2] podzieliła tenże system na podsystemy, wprowadzając jednocze-
śnie ich podział na strukturalne i funkcjonalne:

a) strukturalne:
– infrastruktura,
– energia,
– sterowanie (rozróżniamy podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe 

oraz podsystem sterowanie – urządzenia pokładowe),
– tabor,

b) funkcjonalne:
– ruch kolejowy,
– utrzymanie,
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– aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów to-
warowych.

Jednym z podsystemów wydzielonym w ramach podziału systemu kolei jest 
podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe, zdefiniowany w dyrektywie jako 
„wszelkie urządzenia (przytorowe) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
sterowania ruchem pociągów, dopuszczonych do ruchu na sieci”. W niniejszym 
artykule autorzy skupili się na interfejsach i podstawie ich certyfikacji – na przy-
kładzie podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe.

Zgodnie z techniczną specyfikacją interoperacyjności dla podsystemu sterowa-
nie [8] podsystem ten może zostać scharakteryzowany poprzez:

– funkcje niezbędne do bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym oraz ko-
nieczne dla jego funkcjonowania, w tym funkcje wymagane w trybach pra-
cy w czasie awarii,

– poziom wartości parametrów eksploatacyjnych wymagany dla spełnienia 
wymagań zasadniczych,

– interfejsy – będące przedmiotem artykułu.
W TSI sterowanie [7] określono składniki interoperacyjności i interfejsy, któ-

re muszą być objęte specyfikacjami europejskimi, w tym normami europejskimi 
i które są niezbędne do osiągnięcia interoperacyjności w ramach unijnego systemu 
kolei.

2. Interfejsy, stan prawny

W dokumentach normatywnych i aktach prawnych takich jak: dyrektywa 
o interoperacyjności systemu kolei [2], rozporządzenie w sprawie interoperacyjno-
ści systemu kolei [9], techniczna specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu 
sterowanie [7], rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji wyrobów 
kolejowych [8], powszechnie stosuje się pojęcie interfejsu, nierzadko mylone z po-
jęciem powiązania. Jednakże żaden z wyżej wymienionych dokumentów nie defi-
niuje pojęcia interfejsu. 

W rozporządzeniu w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakre-
sie wyceny i oceny ryzyka [11] „interfejsy” zostały zdefiniowane jako „wszystkie 
punkty interakcji podczas cyklu życia systemu lub podsystemu, w tym utrzymanie 
i eksploatację, w ramach których różne podmioty branży kolejowej współpracują 
ze sobą, aby zarządzać ryzykiem”. Przytoczona definicja dotyczy wyłącznie wybra-
nej grupy interfejsu i nie może być stosowana jako definicja uniwersalna.

Termin interfejsu jest powszechnie spotykany w branży kolejowej, jednakże 
jego znaczenie jest zróżnicowane.

Interfejsy można sklasyfikować następująco:
1. interfejsy urządzenia

– podlegającego „Rozporządzeniu 720”,
– składnika interoperacyjności – systemu ETCS,
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2. interfejs pomiędzy urządzeniami
– „klasycznymi” urządzeniami srk,
– wewnątrz systemu ETCS,
– systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej,

3. interfejs pomiędzy podsystemami,
4. interfejs użytkownika, np. DMI (ang. Driver Machine Interface).
Jak widać zastosowanie terminu interfejs jest bardzo szerokie. W artykule [4] 

zaproponowano definicję interfejsu, która mogłaby zostać zaimplementowana 
w aktach prawnych. Definicja ta została wypracowana na podstawie powszechnie 
przyjętej definicji interfejsu opisanej np. w słowniku [15], jako „układ elektronicz-
ny umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę informacji pomiędzy jednym 
urządzeniem a drugim”, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży sterowanie 
ruchem kolejowym. Zgodnie z propozycją pracowników Zakładu Sterowania Ru-
chem, interfejs to „układ wejść i wyjść danego urządzenia (systemu, podsystemu) 
wraz z sygnałami przez nie przesyłanymi oraz odpowiadającą im logiką i sekwen-
cjami działania urządzenia, umożliwiający łączenie i współpracę pomiędzy tym 
urządzeniem a innymi urządzeniami”.

Zdaniem autorów artykułu [4] podczas definiowania pojęcia należy uwzględnić 
następujące cechy:

– konstrukcja może wykorzystywać różną technologię, nie tylko komputero-
wą, lecz także mechaniczną, elektryczną, optyczną lub inną,

– pojęcie obejmuje swoim zakresem układ wejść i wyjść – jednak w danym 
przypadku może obejmować wejścia i wyjścia albo wyłącznie wejścia lub 
wyłącznie wyjścia,

– źródła przekazywanej informacji nie są wyłącznie fizycznymi wejściami 
i wyjściami – potrzebne jest także wyodrębnienie logiki działania źródeł, 
uwzględnionej w logice urządzenia, dla którego definiuje się interfejs.

Istotną cechą tej definicji jest to, że uwzględnia ona fakt potrzeby zdefiniowa-
nia interfejsu dla urządzenia (systemu, podsystemu) w sytuacji kiedy nie wiemy 
z jakimi innymi urządzeniami w przyszłości będzie współpracować.

Na rysunku 1 przedstawiono ideę współpracy pomiędzy urządzeniami 
sterowania ruchem kolejowym. Tranzycje 5-6 przedstawiają wymianę informacji 
pomiędzy urządzeniem 1 oraz urządzeniem 2. Specyfika urządzeń 1 oraz 2 nie 
wymaga w tym przypadku stosowania dodatkowego elementu pośredniczącego, 
warunkującego skuteczną współpracę między nimi. W takiej sytuacji do współ-
pracy urządzeń wymagane jest jedynie połączenie urządzeń kablami. W takim 
przypadku mówimy o pełnej kompatybilności urządzeń.

Przejścia 1-3 oraz 2-4 przedstawiają sytuację, gdy do współpracy pomiędzy 
urządzeniami 1 oraz 2 wymagany jest dodatkowy element pośredniczący. W tym 
przypadku interfejsy urządzeń nie są w stanie wymieniać informacji bez zastoso-
wania dodatkowego układu standardowego lub nietypowego, który także może 
posiadać swoje interfejsy. W takim przypadku mamy do czynienia z powiązaniem.

W artkule [4] zaproponowano także definicję powiązania jako „układ połączeń 
wykorzystujący interfejsy urządzeń, mogący zawierać dodatkowe elementy, który 



82 Koper E., Kochan A.

umożliwia łączenie i współpracę pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego po-
średnictwem. Współpraca jest rozumiana jako przenoszenie energii i/lub wymiana 
sygnałów o określonej postaci. 

Rys. 1. Idea współpracy urządzeń srk – możliwe interakcje 
Źródło: [4]

Z powyższej definicji wynika, że powiązanie jest pojęciem szerszym, obejmują-
cym zawsze interfejsy łączonych urządzeń. Interfejs natomiast zaprojektowano z my-
ślą o wykorzystaniu do powiązania z konkretnym urządzeniem lub przekazywania 
określonych sygnałów do wykorzystania przy powiązaniu z określoną klasą urzą-
dzeń. Określony rodzaj interfejsu można wykorzystywać do różnych powiązań [4].

Warto także pamiętać, iż jednym z szesnastu wymagań dla podsystemu sterowa-
nie – urządzenia przytorowe na starej Liście Prezesa UTK [5] było „powiązanie sys-
temów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych z systemami stacyjnymi”.

Niemniej zastosowanie dodatkowego elementu pośredniczącego wymaga prze-
prowadzenia pewnych badań i sprawdzeń w celu wykazania (co najmniej) funkcjo-
nalności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

3. Certyfikacja interfejsów

Bez względu na to czy mówimy o interfejsach urządzeń (klasycznych srk) czy in-
terfejsach występujących z systemem ETCS proces certyfikacji jest konieczny. Na po-
trzeby niniejszego artykułu wprowadzono następujący podział certyfikacji interfejsów:

a) certyfikacja typu i zgodności z typem – według prawa krajowego,
b) certyfikacja interoperacyjności – według prawa europejskiego.
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Pierwsza grupa obejmuje interfejsy urządzeń wymagających uzyskania świa-
dectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Certyfikacja interfejsów w kontekście 
interoperacyjności dotyczy interfejsów występujących wraz z elementami systemu 
ETCS.

3.1. Certyfikacja typu i zgodności z typem

Certyfikacja typu i zgodności z typem została wprowadzona w prawie krajowym 
poprzez Ustawę o transporcie kolejowym [13] oraz Rozporządzenie 720 w sprawie 
dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów 
kolejowych [8], zwane dalej „rozporządzeniem 720”. Zgodnie z Rozporządzeniem 
720 interfejsy podlegają certyfikacji jako element urządzenia podlegającego badaniu 
na podstawie przepisów dotyczących danego urządzenia. Wymagania dla urządzeń 
poddawanych procesowi certyfikacji zostały przedstawione i opublikowane jako „Li-
sta Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specy-
fikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoż-
liwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 
kolei” (LPU) [5, 6]. W styczniu 2017 roku opublikowano znowelizowaną Listę [6], 
jednak w pewnych przypadkach nadal zastosowanie ma „dotychczasowa” Lista [5]. 
Wspomniana Lista pełni podwójną rolę – po pierwsze stanowi zbiór wymagań dla 
urządzeń podlegających Rozporządzeniu 720 oraz po drugie – jak nazwa wskazuje 
– gromadzi wymagania weryfikowane w procesie certyfikacji podsystemów kolejo-
wych – według prawa krajowego. Dotychczasowa Lista [5] w związku ze wspomnia-
ną podwójną rolą nie rozdzielała wymagań stawianych urządzeniom od wymagań 
stawianych podsystemowi sterowanie – urządzenia przytorowe. Zaś „nowa LPU” [6] 
rozgranicza wymagania weryfikowane w dwóch niezależnych procesach: certyfikacji 
urządzeń oraz certyfikacji podsystemów kolejowych.

Rys. 2. Podstawa prawna certyfikacji interfejsów 
Źródło: [8]

Jednostkami uprawnionymi do certyfikacji interfejsów w procesie certyfikacji 
zgodności typu i z typem są jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania 
badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksplo-
atacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodno-
ści typu i certyfikatów zgodności z typem, posiadające:

– akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie normy „PN-
-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfi-
kujących wyroby, procesy i usługi.”,
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– kompetencje w zakresie Rozporządzenia 720 [8] oraz urządzeń wymienio-
nych w rozporządzeniu, wymienionych w zakresie akredytacji,

– zgodę Prezesa UTK na prowadzenie działalności polegającej na wykonywa-
niu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia 
do eksploatacji typu, a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawa-
niu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania badań technicz-
nych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwier-
dzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów 
zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich uprawnień przedstawiony jest 
w biuletynie Urzędu Transportu Kolejowego [17]. Zakres akredytacji jednostki certy-
fikującej wyroby, można znaleźć w bazie Polskiego Centrum Akredytacji [18].

Rys. 3. Fragment Listy Prezesa w zakresie wymagań stawianych urządzeniom blokady liniowej. 
Wymagania zasadnicze: 4 - bezpieczeństwo, 5 – niezawodność i dostępność, 6 – ochrona środowiska, 

7 – zdrowie, 8 – zgodność techniczna 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Zgodnie z Rozporządzeniem 720 [8] zakres badań technicznych urządzeń po-
winien obejmować następujące sprawdzenia:

a) badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego 
typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyj-
nych,

b) analizę wyników prób eksploatacyjnych, realizowanych na poligonie ba-
dawczym,

c) badanie interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powią-
zanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu,

d) badanie funkcjonalne w warunkach normalnych,
e) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną 

zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach 
parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,



85CERTYFIKACJA INTERFEJSÓW W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

f) badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrz-
nych:
– badania klimatyczne,
– badania na oddziaływania mechaniczne,
– badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektro-

magnetycznej,
– ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
– badanie wytrzymałościowe.

W zależności od specyfiki interfejsu wykonywane są wybrane sprawdzenia z li-
sty powyżej.

3.2. Certyfikacja interoperacyjności

Obowiązek certyfikacji interfejsów związanych z interoperacyjnością wynika 
z zapisów Dyrektywy o interoperacyjności [2], rozporządzenia o interoperacyj-
ności [9] oraz zapisów technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu 
sterowanie – urządzenia przytorowe [7].

Dokumentami istotnymi z punktu widzenia certyfikacji systemu ETCS są: 
techniczne specyfikacje interoperacyjności – TSI - (właściwe dla danego podsys-
temu) oraz wskazane w niej subsety. W dokumentach tych można wyróżnić nie-
formalny podział na interfejsy techniczne, czyli elementy urządzeń, wymienione 
z nazwy i opisane oraz funkcjonalne – stanowiące zbiór zasad i ograniczeń, których 
stosowanie ma zagwarantować interoperacyjność systemu kolei – należy rozumieć 
tu interfejsy z innymi podsystemami. 

Jak zaznaczono na wstępie podsystem sterowanie urządzenia przytorowe opisa-
ny jest między innymi przez interfejsy.

Zgodnie z TSI Sterowanie (CCS) interfejsy muszą spełniać wymagania zasadni-
cze zdefiniowane w dyrektywie [2]:

– bezpieczeństwo,
– niezawodność i dostępność,
– zdrowie,
– ochrona środowiska naturalnego,
– zgodność techniczna.
Certyfikacji interfejsów w kontekście interoperacyjności podlegają: 
– interfejsy składnika interoperacyjności,
– interfejsy pomiędzy urządzeniami - wewnątrz systemu ETCS, np. interfejs 

„C”,
– interfejsy systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej, np. in-

terfejs „S”,
– interfejsy z innym podsystemem, np. interfejs pomiędzy systemem sterowa-

nie – urządzenia przytorowe a podsystemem tabor.
Jednostka notyfikowana, przeprowadza weryfikację WE podsystemu z zasad-

niczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, obejmującą 
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również interfejsy danego podsystemu z systemem, do którego zostaje on włączo-
ny na etapie:

– projektowania,
– budowy,
– końcowych prób podsystemu [13].
Ponadto, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym [13] w przypadku doko-

nania zmian w podsystemie objętym certyfikatem weryfikacji WE, jednostka no-
tyfikowana zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji WE tego podsystemu 
wykonuje wyłącznie istotne i niezbędne badania oraz testy tych części podsystemu, 
które uległy zmianie, oraz ich interfejsów z niezmienionymi częściami podsystemu.

W przypadku interfejsów składnika interoperacyjności oraz interfejsu pomię-
dzy urządzeniami wewnątrz systemu ETCS interfejsy podlegają certyfikacji, jako 
element składników, a zbiór wymagań zdefiniowany jest w subsecie (lub subse-
tach) i innych dokumentach wskazanych w TSI jako dokumenty odniesienia dla 
odpowiednich składników. Wymagania weryfikowane w procesie certyfikacji do-
tyczą aspektów: technicznych, środowiskowych oraz funkcjonalnych.

Certyfikacja interfejsu pomiędzy systemem ETCS oraz urządzeniami warstwy 
podstawowej jest problematyczna. Dzieje się tak, ponieważ interfejs „S” jest nie-
ustandaryzowany prawnie. Interfejs ten opracowuje konstruktor kodera LEU bio-
rąc pod uwagę rozwiązania konstrukcyjne urządzeń warstwy podstawowej. Ponad-
to nie jest jasne to, jakie uprawnienia powinna posiadać jednostka certyfikująca 
ten rodzaj interfejsów. Zdaniem autorów, w związku z tym, iż jest to interfejs 
do urządzeń warstwy podstawowej (podlegającej wymaganiom prawa krajowe-
go) rozsądnym wydaje się, aby jednostka dokonująca certyfikacji tego interfejsu 
posiadała kompetencje i uprawnienia w zakresie certyfikacji złożonych układów, 
jakimi są np. stacyjne i liniowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ponad-
to oprócz potrzeby usystematyzowania wspomnianego zagadnienia, należy także 
opracować w prawie krajowym zestaw wspólnych, spójnych wymagań dotyczą-
cych badania interfejsów.

Ostatnia grupa interfejsów, w przeciwieństwie do pozostałych nie jest fizycz-
nym elementem (urządzeniem), lecz ma charakter funkcjonalny. Zazwyczaj stano-
wi ona pewną wartość graniczną pewnego parametru lub określa zasadę współpra-
cy pomiędzy podsystemami. Podsystem sterowanie – urządzenia przytorowe po-
siada interfejsy do podsystemu: infrastruktura, energia, tabor oraz ruch kolejowy.

Wymagania dla wykazania zgodności pomiędzy podsystemami przedstawiono 
w podpunktach odpowiedniej TSI, tzn. TSI tego podsystemu, z którym weryfiku-
jemy zgodność. Podpunkty te wskazano w tabelach TSI odpowiadających inter-
fejsom pomiędzy podsystemami. Przykładowe wymagania (podpunkty TSI Tabor) 
weryfikowane w procesie weryfikacji WE przedstawiono na rys. 4.

Jednostkami uprawnionymi do certyfikacji interfejsów związanych z systemem 
ETCS (z wyjątkiem nieuregulowanej kwestii dotyczącej certyfikacji interfejsów 
systemu ETCS oraz urządzeniami warstwy podstawowej) są jednostki notyfikowa-
ne (NoBo) w zakresie dyrektywy o interoperacyjności [2] oraz posiadające upraw-
nienia w zakresie odpowiedniej TSI. Ponadto jednostki powinny posiadać akredy-
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tację w zakresie normy: PN-EN ISO/IEC 17065 i/lub PN-EN ISO/IEC 17020 
i/lub PN-EN ISO/IEC 17025. Jednostki notyfikowane w Polsce powinny także 
posiadać Autoryzację Prezesa UTK.

Rys. 4. Przykładowy parametr weryfikowany jako interfejs pomiędzy podsystemem sterowanie 
– urządzenia przytorowe a podsystemem tabor 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Warto także pamiętać, iż wybierając jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną 
za certyfikację interfejsu należy kierować się kompetencjami w odpowiednim za-
kresie. Istotnym jest to, że proces certyfikacji można zlecić nie tylko jednostce ro-
dzimej, lecz również dowolnej jednostce europejskiej, posiadającej stosowne kom-
petencje. Na tym etapie przydatna może być baza NANDO (od New Approach 
Notified and Designated Organisations), dostępna pod adresem [16], zawierająca 
wykaz jednostek notyfikowanych wraz z ich kompetencjami.

4. Zarządzanie ryzykiem przy modyfikacjach interfejsu

W dobie wielu inwestycji prowadzonych na sieci kolejowej pojawiają się liczne mo-
dyfikacje w interfejsach urządzeń. Dla zachowania bezpieczeństwa tworzonych rozwią-
zań potrzebne jest zastosowanie elastycznego narzędzia, odpowiedniego dla nietypo-
wych struktur. Takim narzędziem wydaje się być proces zarządzania ryzykiem opisany 
w Rozporządzeniu 402 [11]. Proces zarządzania ryzykiem stosowany jest do wszyst-
kich zmian wprowadzanych w systemie kolei w państwach członkowskich. Zmiany 
takie mogą mieć, charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny (lecz tylko te, 
które mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania).

W przypadku, gdy proponowana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, pro-
ducent (wnioskodawca), kierując się fachowym osądem, decyduje o znaczeniu 
zmiany na podstawie następujących kryteriów:

– skutki awarii: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenia-
nego systemu, uwzględniający istnienie barier zabezpieczających poza oce-
nianym systemem,
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– innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany: kryterium to obejmu-
je innowacje dotyczące zarówno całego sektora kolejowego, jak i organizacji 
wprowadzającej zmianę,

– złożoność zmiany,
– monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas ca-

łego cyklu życia systemu i dokonywania odpowiednich interwencji,
– odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany,
– dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich prze-

prowadzonych niedawno zmian ocenianego systemu, które były związane 
z bezpieczeństwem i nie zostały uznane jako znaczące.

Jeśli zmiana spowodowana modyfikacją interfejsu urządzenia zostanie zakla-
syfikowana jako znacząca, należy prowadzić proces zarządzania ryzykiem. Proces 
oceny ryzyka, związanego z modyfikacją interfejsu powinien być, zgodnie z rozpo-
rządzeniem [11], całościowym, wieloetapowym procesem obejmującym:

– zdefiniowanie systemu,
– analizę ryzyka, w tym identyfikację zagrożeń,
– wycenę ryzyka.
Dopuszczalność ryzyka dotyczącego ocenianego systemu jest badana za pomo-

cą jednej lub kilku z poniższych zasad akceptacji ryzyka: 
– stosowanie kodeksów postępowania,
– porównanie z podobnymi systemami,
– szacowanie jawnego ryzyka.
Należy rozważyć także, czy wprowadzona zmiana nie zmienia typu urządze-

nia i czy wprowadzone modyfikacje nie wymagają ponownego przeprowadzenia 
procesu certyfikacji i uzyskania nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu.

W przypadku zaklasyfikowania zmiany jako nieznacząca, zgodnie z rozporzą-
dzeniem [11] wymaga się jedynie przechowywania dokumentacji uzasadniającej 
decyzję. Nie oznacza to jednak, że producent/wnioskodawca nie może prowadzić 
procesu zarządzania ryzykiem – na własne potrzeby.

5. Podsumowanie

W artykule przedstawiono problematykę certyfikacji interfejsów w świetle 
obowiązujących przepisów krajowych oraz europejskich. Termin interfejsu jest 
powszechnie stosowany w dokumentach normatywnych i aktach prawnych, na-
tomiast brakuje w nich jego definicji. W artykule [4] przedstawiono propozycję 
definicji interfejsu oraz powiązania, uwzględniających specyfikę branży kolejowej, 
które mogą zostać zaimplementowane w prawie kolejowym.

Certyfikacja interfejsów w zależności od rodzaju interfejsu realizowana jest na 
podstawie prawa krajowego lub europejskiego, w związku z czym wymagania sta-
wiane interfejsom zgromadzone są w odmiennych typach dokumentów. Podobnie 
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sam proces certyfikacji przebiega w odmienny sposób. W przypadku pierwszej 
grupy interfejsów jednostkami uprawnionymi do ich certyfikacji są jednostki orga-
nizacyjne. W przypadku drugiej grupy jednostkami uprawnionymi do certyfikacji 
są jednostki notyfikowane.

Istotnym aspektem z punktu widzenia rozbudowy interfejsu jest wykorzysty-
wanie narzędzia jakim jest rozporządzenie 402 [11]. Zaleca się stosowanie meto-
dyki postępowania opisanej w tym rozporządzeniu.

Istnieje także grupa nieustandaryzowanych interfejsów – pomiędzy systemem 
ETCS a urządzeniami warstwy podstawowej. Uporządkowania wymaga także 
kwestia uprawnień, jakie powinna posiadać jednostka certyfikująca tę grupę in-
terfejsów. W artykule zaproponowano, aby uprawnienia te posiadały jednostki 
organizacyjne, kompetentne w zakresie oceny stacyjnych i liniowych urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym.

Wartym uwagi jest także potrzeba opracowania w prawie krajowym spójnych 
wymagań do realizacji badań interfejsów.
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