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1. CEL I ZAKRES PROGRAMU  

a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad Inspekcji adekwatności stosowania wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (dalej inspekcji ICSM) 
w ramach działalności jednostki inspekcyjnej prowadzonej przez SGS Polska Sp. z o.o. 

Usługa Inspekcji ICSM dotyczy poniższych obszarów: 
1.1 Podsystemy strukturalne: 

 Infrastruktura, 
 Energia 
 Tabor 
 Sterowanie – urządzenia pokładowe 
 Sterowanie – urządzenia przytorowe 
 

1.2 Podsystemy funkcjonalne: 
 Ruch kolejowy 
 Utrzymanie 
 Aplikacje telematyczne 

 
1.3 Przeprowadzanie oceny bezpiecznej Integracji w obszarach wskazanych w pkt 1.1 i 1.2. 

 
b) Niniejszy program jest opublikowany na stronie internetowej: www.sgs.pl oraz jest udostępniany stronom 

zainteresowanym. Każdy wnioskodawca powinien spełniać wymagania niniejszego programu inspekcji. 
c) Jednostka oceniająca SGS Polska Sp. z o.o. oznacza jednostkę inspekcyjną tj. niezależną i kompetentną 

organizację, która przeprowadza badanie w celu ocenienia, na podstawie dowodów, zdolności systemu do 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa, które się do niego stosują. 

d) SGS Polska Sp. z o.o. posiada uprawnienia do prowadzenia działań inspekcyjnych (jednostka typu A) strony 
trzeciej, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostki inspekcyjnej (nr Akredytacji AK013). 

e) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi inspekcję adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka na terytorium Polski i krajów Unii Europejskiej w biurze SGS Polska  
Sp. z o.o. w Warszawie pod adresem ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa lub w siedzibie Wnioskodawcy. 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

a) Zgodnie z art. 17b Ustawy o transporcie kolejowym, przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot 
odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), producent albo jego upoważniony przedstawiciel, 
dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor oraz podmiot zamawiający realizują proces 
zarządzania ryzykiem w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013  
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka 
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013). 

b) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 (z późn. zm.) ustanawia wspólną metodę oceny bezpieczeństwa  
w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM), mającą zastosowanie do wszystkich zmian systemu kolejowego, o 
których mowa w artykule 9, pkt 3. lit. e) Dyrektywy 2016/789, które są uznawane za znaczące. 

c) Przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego 
(ECM), producent albo jego upoważniony przedstawiciel, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, 
inwestor oraz podmiot zamawiający [dalej Wnioskodawca] odpowiadają za ocenę znaczenia zmiany przy 
wprowadzaniu wszelkich zmian systemu kolejowego. Zmiany takie mogą mieć charakter techniczny, 
eksploatacyjny lub organizacyjny, przy czym w przypadku zmian organizacyjnych brane są pod uwagę 
wyłącznie zmiany, które mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania. 

d) Jeżeli nie zgłoszono przepisu krajowego, na podstawie którego określa się, czy zmiana jest znacząca, czy też 
nie, Wnioskodawca dokonuje oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo systemu kolejowego. 
Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na bezpieczeństwo, nie istnieje konieczność stosowania procesu 
zarządzania ryzykiem. 

e) W przypadku, gdy proponowana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, Wnioskodawca, kierując się fachowym 
osądem, decyduje o znaczeniu zmiany na podstawie następujących kryteriów: 
 skutki awarii: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego systemu, uwzględniając 

istnienie barier zabezpieczających poza ocenianym systemem, 
 innowacja wykorzystywana przy wprowadzaniu zmiany: kryterium to obejmuje innowacje dotyczące 

zarówno całego sektora kolejowego, jak i organizacji wprowadzającej zmianę, 
 złożoność zmiany, 
 monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia systemu  

i dokonywania odpowiednich interwencji, 
 odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany, 
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 dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych niedawno zmian 
ocenianego systemu, które były związane z bezpieczeństwem i nie zostały ocenione jako znaczące. 

f) Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z ww. kryteriami zmiana zostaje uznana za znaczącą, 
Wnioskodawca powinien przeprowadzić proces zarządzania ryzykiem wg zasad określonych w załączniku  
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 (z późn. zm.). 

g) Jednostka inspekcyjna dokonuje niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem, 
oraz jego wyników. 

h) Jednostka inspekcyjna przedstawia Wnioskodawcy raport w sprawie oceny bezpieczeństwa zgodnie  
z wymogami określonymi w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 (z późn. zm.). 

i) Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ustalenie, czy i w jaki sposób należy uwzględnić wnioski zawarte  
w raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa dla odbioru zmiany w zakresie bezpieczeństwa.  

j) Wnioskodawca uzasadnia i dokumentuje część raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa, z którą ostatecznie 
się nie zgadza. 

k) W oparciu o wyniki stosowania procesu zarządzania ryzykiem i o raport w sprawie oceny bezpieczeństwa 
przedstawiony przez Jednostkę inspekcyjną Wnioskodawca składa pisemną deklarację, że wszystkie 
zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie. 

3 ZAKRES PROWADZONEJ INSPEKCJIICSM 

a) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi inspekcję adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Prowadzone procesy inspekcji są w równym stopniu dostępne dla wszystkich 
Wnioskodawców. Metody i procedury inspekcji stosowane są jednolicie, zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia (UE) nr 402/2013 (z późn. zm.) Załącznik I. Możliwość przeprowadzenia inspekcji ICSM 
uzależniona jest od zakresu akredytacji Jednostki inspekcyjnej obejmującej jeden lub kilka obszarów 
kompetencji. 

Jednostka Inspekcyjna SGS Polska Sp. z o.o. w ramach Branży Industrial, obszar Transportation  
w odniesieniu do usługi Inspekcji ICSM posiada zakres akredytacji dla poniższych obszarów kompetencji: 

3.1 Podsystemy strukturalne: 
 Infrastruktura, 
 Energia, 
 Tabor, 
 Sterowanie – urządzenia pokładowe, 
 Sterowanie – urządzenia przytorowe, 

3.2 Podsystemy funkcjonalne: 
 Ruch kolejowy 
 Utrzymanie 
 Aplikacje telematyczne 

3.3 Przeprowadzanie oceny bezpiecznej Integracji w obszarach wskazanych w pkt 3.1 i 3.2. 
b) Dokumentami odniesienia w procesach inspekcji ICSM prowadzonych przez SGS Polska są: Techniczne 

Specyfikacje Interoperacyjności (TSI), Krajowe specyfikacje techniczne, dokumenty normatywne oraz 
Dyrektywa 2016/798, Dyrektywa 2016/797, , Normy ISO lub właściwe przepisy krajowe.  

c) Zadania i obowiązki Wnioskodawcy i Jednostki inspekcyjnej, realizujących procesy zarządzania ryzykiem 
stosowane do oceny wpływu zmian na poziomy bezpieczeństwa i zgodność z wymogami bezpieczeństwa, 
przedstawiono w tabeli. 

 

Realizowane zadania przez Wnioskodawcę: Obowiązki Jednostki inspekcyjnej:  
 ocena potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo 

systemu kolejowego, 
 ocena znaczenia zmiany, 
 realizacja procesu zarządzania ryzykiem, 
 przedstawienie Jednostce oceniającej dowodów 

świadczących o prawidłowości stosowania procesu 
zarządzania ryzykiem, 

 ustalenie, czy i w jaki sposób należy uwzględnić wnioski 
zawarte w raporcie oceny bezpieczeństwa, 

 uzasadnienie i udokumentowanie części raportu w 
sprawie oceny bezpieczeństwa, z którą ostatecznie się 
Wnioskodawca nie zgadza, 

 złożenie pisemnej deklaracji, że wszystkie 
zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko 
są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie 

 zapewnienie pełnego zrozumienia znaczącej zmiany na 
podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
Wnioskodawcę, 

 przeprowadzenie oceny procesów zarządzania 
bezpieczeństwem i jakością podczas projektowania i 
realizacji znaczącej zmiany, jeśli wspomniane procesy 
nie są już certyfikowane przez odpowiednią jednostkę 
oceniającą zgodność, 

 przeprowadzenie oceny stosowania procesów 
zarządzania bezpieczeństwem i jakością podczas 
projektowania i realizacji znaczącej zmiany, 

 przedstawienie Wnioskodawcy raportu  
w sprawie oceny bezpieczeństwa 
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d) SGS Polska Sp. z o.o. udostępnia aktualne informacje dotyczące upoważnień do działania w zakresie 
prowadzonych procesów niezależnej oceny, zasad i programu inspekcji ICSM oraz wymagań stawianych 
Wnioskodawcom. Wszystkie ww. informacje są dostępne na stronie internetowej http://www.sgs.pl 

4 PROCES INSPEKCJI ICSM 

Tryb postępowania w procesach inspekcji ICSM prowadzonych przez SGS Polska składa się  
z następujących etapów:  
a) rozpoczęcie procesu inspekcji ICSM:  

- złożenie wniosku przez Wnioskodawcę o dokonanie inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody 
oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, 
- przegląd wniosku o inspekcję ICSM,  
- złożenie oferty oraz akceptacja oferty finansowej, 
- podpisanie umowy o dokonanie inspekcji, 

b) inspekcja: 
- wyznaczenie zespołu oceniającego, 
- przygotowanie inspekcji  
- ustalenie zakresu i planu inspekcji, 
- przygotowanie dokumentacji do inspekcji , 
- przebieg inspekcji: 

 analiza dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawcę, 
 ocena poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem, 
 wypełnienie listy pytań kontrolnych, 

c) opracowanie Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa:  
- zdefiniowanie przypadków stwierdzonych niezgodności, 
- sformułowanie zaleceń Jednostki oceniającej, 
- opracowanie wniosków z niezależnej oceny. 

d) działania po inspekcji: 
- przygotowanie dokumentacji z całego procesu tzw. paczki procesu 

4.1 ROZPOCZĘCIE PROCESU INSPEKCJI ICSM 

4.1.1 Złożenie wniosku o dokonanie inspekcji ICSM 
a) SGS Polska Sp. z o.o. prowadzi procesy inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka w biurze SGS w Warszawie. Dane kontaktowe dostępne są 
na stronie internetowej http://www.sgs.pl 

b) Wnioskodawca zainteresowany przeprowadzeniem inspekcji ICSM (dalej: Wnioskodawca) proszony jest o 
kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z biurem SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie.  

c) Wniosek należy złożyć na formularzu PQ-17-00-01 „Wniosek o dokonanie inspekcji ICSM” (dalej: Wniosek), 
dostępnym na powyższej stronie internetowej. Formularz wniosku przesyłany jest również na prośbę 
Wnioskodawcy.  

d) Do wypełnionego wniosku, Wnioskodawca ubiegający się o inspekcję ICSM powinien dołączyć m.in. 
dokumentację dotyczącą wprowadzonej zmiany oraz inne dokumenty, określone we wniosku. Szczegółowe 
wymagania dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się w formularzu wniosku.  

e) W przypadku gdy przeprowadzenie inspekcji ICSM nie jest możliwe, wniosek nie jest przyjęty do realizacji,  
o czym Wnioskodawca jest informowany pisemnie przez Jednostkę inspekcyjną.  

4.1.2 Przegląd Wniosku 

a) Złożony przez Wnioskodawcę Wniosek wraz z dokumentacją podlega wstępnemu przeglądowi pod kątem 
kompletności oraz możliwości przeprowadzenia procesu inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody 
oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, uwzględniając następujące elementy: 

 czy formularz wniosku jest wypełniony prawidłowo i kompletny (odnośnie zawartych w nim informacji), 
 czy informacje zawarte we wniosku są podane w sposób jasny i zrozumiały, 
 czy SGS Polska Sp. z o.o. posiada odpowiednie uprawnienia i zasoby do przeprowadzenia procesu we 

wnioskowanym zakresie, 
 czy załączone dokumenty odnoszą się do wszystkich wymagań, właściwych dla danego rodzaju inspekcji. 

Zapisy ze wstępnego przeglądu wniosku sporządzane są w części A formularza PQ-17-00-02 Raport  
z przeglądu wniosku i oceny formalnej dokumentacji. W przypadku, gdy wnioskowany zakres inspekcji dotyczy 
obszaru kompetencji, nieobjętego zakresem posiadanej akredytacji, Wnioskodawca informowany jest o tym fakcie 
przez Koordynatora Operacyjnego lub Kierownika ds. Rozwoju Rynku Kolejowego mailowo bądź telefonicznie. 

4.1.3 Złożenie oferty i akceptacja oferty finansowej  
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a) Po dokonaniu przeglądu wniosku i pozytywnej rekomendacji, w oparciu o informacje zawarte we wniosku 
przygotowana zostaje Oferta inspekcji ICSM, która sporządzana jest na podstawie wytycznych podanych w 
aktualnym Cenniku opłat za prace związane z inspekcją ICSM, który stanowi Załącznik do Procedury inspekcji. 

W każdym przypadku personel przygotowujący lub zatwierdzający ofertę musi mieć pewność, że nie istnieje 
zagrożenie bezstronności Jednostki oceniającej oraz konflikt interesów. Zagrożenia bezstronności obejmują 
między innymi każdą podjętą przez Wnioskodawcę lub inną stronę, niedozwoloną lub niewłaściwie postrzeganą 
próbę wpływania na proces inspekcji. 

b) Oferta finansowa dotycząca inspekcji przygotowywana jest na bazie analizy otrzymanego Wniosku  
o dokonanie inspekcji wraz z dokumentacją i w oparciu o Cennik opłat aktualny w dniu przygotowania oferty.  

c) Oferta dotyczy inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa  
w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz przedstawienia raportu Jednostki oceniającej w sprawie oceny 
bezpieczeństwa. W przypadku akceptacji, Wnioskodawca odsyła podpisaną ofertę do biura SGS Polska  
Sp. z o.o. w Warszawie.  

4.1.4 Podpisanie umowy o dokonanie inspekcji ICSM  

a) Przeprowadzenie procesu inspekcji oraz przedstawienie raportu Jednostki oceniającej w sprawie oceny 
bezpieczeństwa wymaga podpisania, przez SGS i Wnioskodawcę, umowy o dokonanie inspekcji ICSM (dalej 
„umowa”).  

b) Przedmiotem umowy są wzajemne zobowiązania stron w ramach usługi inspekcji ICSM, w tym ustalenia 
dotyczące:  

 prowadzenia inspekcji, 
 przedstawienia raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa, 
 zobowiązań finansowych, 
 informacji przekazywanej publicznie i zachowania poufności, 
 zasad wnoszenia skarg, odwołań i reklamacji. 

c) Podpisanie i zwrócenie przez Wnioskodawcę umowy jest warunkiem rozpoczęcia procesu inspekcji. 

4.2 PRZEBIEG INSPEKCJI ICSM 

Proces inspekcji przebiega w oparciu o następujące etapy: 
- wyznaczenie zespołu oceniającego, 
- przygotowanie inspekcji,  
- ustalenie zakresu i planu inspekcji, 
- przygotowanie dokumentacji do inspekcji, 
- przebieg inspekcji ICSM/ etapy:  

 analiza dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawcę, 
 ocena poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem, 
 wypełnienie listy pytań kontrolnych, 

- opracowanie Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa. 

4.2.1 Plan inspekcji ICSM 

a) Jednostka inspekcyjna w ramach realizacji procesu inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka opracowuje Plan inspekcji ICSM uwzględniając następujące 
informacje: 
 nazwę i adres Wnioskodawcy, 
 przedmiot inspekcji, 
 termin i skład zespołu oceniającego, 
 cel i zakres oraz kryteria inspekcji,  
 harmonogram oraz etapy inspekcji,  
 wymagania systemowe Wnioskodawcy dotyczące zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem, 
 definicje systemu i wprowadzanej zmiany. 

b) Plan inspekcji ICSM powinien zawierać zaplanowane działania wraz z harmonogramem przeprowadzenia 
inspekcji.  

4.2.2 Zakres inspekcji ICSM 

a) W ramach inspekcji SGS Polska Sp. z o.o. dokonuje analizy dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawcę, 
w zakresie: 
 przedmiotu i zakresu wprowadzanej zmiany, 
 dokumentacji technicznej lub systemowej wprowadzanej zmiany, 
 procesu zarządzania ryzykiem, 
 środków bezpieczeństwa, jakie mają być wdrożone w celu redukcji ryzyka. 
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b) SGS Polska Sp. z o.o. dokonuje ocen poszczególnych etapów procesów zarządzania ryzykiem, na zgodność z 
wymaganiami Rozporządzenia (UE) 402/2013 (z późn. zm.) posiłkując się listą pytań kontrolnych inspekcji 
ICSM (formularz PQ-17-00-08). 

4.2.3 Opracowanie Raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa. 

a) Wynikiem inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  
i oceny ryzyka przeprowadzonej przez Jednostkę inspekcyjną jest Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa, 
który zawiera: 
 dane dotyczące Jednostki Inspekcyjnej, 
 dane dotyczące Wnioskodawcy, 
 plan inspekcji ICSM, 
 zakres inspekcji ICSM i jej ograniczenia, 
 szczegółowe informacje dotyczące działalności w zakresie niezależnej oceny w celu kontroli zgodności  

z przepisami Rozporządzenia (UE) 402/2013 (z późn. zm.), w tym wyniki poszczególnych etapów oceny, 
 stwierdzone przypadki niezgodności z przepisami Rozporządzenia (UE) 402/2013 (z późn. zm.), 
 wnioski z przeprowadzonej inspekcji ICSM. 

b) Jednostka inspekcyjna zamieszcza w Raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa informację,  
że Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ustalenie, czy i w jaki sposób należy uwzględnić wnioski zawarte  
w Raporcie dla odbioru zmiany w zakresie bezpieczeństwa. Zamieszczona informacja powinna dotyczyć 
również obowiązku Wnioskodawcy uzasadnienia i udokumentowania części Raportu w sprawie oceny 
bezpieczeństwa, z którą ostatecznie się nie zgadza. 

c) Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa przed przekazaniem do Wnioskodawcy zostaje przejrzany  
i zatwierdzony przez Kierownika Technicznego. 

d) Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wraz z dokumentacją z inspekcji ICSM przekazywany jest Klientowi 
przez Kierownika ds. Rozwoju Rynku Kolejowego. 

4.2.4. Działania po inspekcji ICSM 

Inspektor pełniący funkcję lidera zespołu oceniającego po zrealizowaniu inspekcji ICSM przygotowuje i kompletuje 
tzw. paczkę procesu, która jest przekazywana do Kierownika Technicznego. 

„Paczka procesu” po inspekcji ICSM składa się z następujących dokumentów: 
 Wniosku o wykonanie inspekcji ICSM (PQ-17-00-01) 
 Raport z przeglądu wniosku i oceny formalnej dokumentacji (formularz PQ-17-00-02), 
 Umowa o dokonanie inspekcji ICSM (Formularz PQ-17-00-03),  
 Plan inspekcji ICSM (formularz PQ-17-00-04), 
 Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa (formularz PQ-17-00-05), 
 Lista pytań kontrolnych inspekcji ICSM (formularz PQ-17-00-06), 
 Wykaz niezgodności i obserwacji z inspekcji ICSM (formularz PQ-17-00-07), 
 Zlecenie inspekcji ICSM (formularz PQ-17-00-08),  
 wszelka korespondencja z Wnioskodawcą wymieniona w trakcie trwania procesu. 

Kierownik Techniczny sprawdza otrzymane dokumenty pod kątem formalnym. 

W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności paczki procesu z procedurami, jest nawiązywany 
kontakt z inspektorem pełniącym funkcję lidera zespołu oceniającego w celu uzupełnienia brakujących lub 
niekompletnych informacji. 

Wszystkie stwierdzone przypadki niezgodności z wymaganiami posiadanego systemu SMS, MMS lub QMS oraz z 
przepisami Rozporządzenia (UE) 402/2013 (z późn. zm.), opisane są w Wykazie niezgodności i obserwacji  
z inspekcji ICSM (formularz PQ-17-00-07) oraz w Raporcie w sprawie oceny bezpieczeństwa (formularz PQ-17-00-
05). 

5 ZMIANY W WYMAGANIACH  

a) Jednostka inspekcyjna SGS Polska Sp. z o.o. informuje swoich Klientów o nowych i/lub zmienionych 
wymaganiach, które mają wpływ na ich działalność, w tym o:  
 wprowadzeniu zmian w zakresie akredytacji jednostki inspekcyjnej dotyczącego obszarów kompetencji, 
 wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych w tym obszarze. 

b) W informacjach o wprowadzeniu zmian podawane są jednocześnie warunki wprowadzenia zmiany, jak  
i sposób ich zweryfikowania przez Jednostkę inspekcyjną.  

6 SKARGI I ODWOŁANIA  

a) Wnioskodawca ma prawo odwołania się od wyników i wniosków z przeprowadzonej inspekcji ICSM, jak również 
może złożyć skargę dotyczącą trybu postępowania w zakresie przeprowadzania analizy adekwatności 
zastosowania procesu zarządzania ryzykiem odnośnie zgodności z metodologią wymaganą  
w Rozporządzeniu (UE) 402/2013 (z późn. zm.), w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty 
wydania Raportu dotyczącego oceny bezpieczeństwa. 
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b) Skargi i odwołania przyjmować mogą: Sekretariat Dyrektora Zarządzającego oraz każdy Dyrektor, Kierownik i 
pracownik jednostki organizacyjnej.  

c) Po otrzymaniu skargi lub odwołania Jednostka inspekcyjna potwierdza, czy zgłaszana sprawa odnosi się do jej 
działalności, za którą jest odpowiedzialna; jeśli tak - rozpatruje ją.  

d) Informacje uzyskiwane od Klienta (oprócz informacji publicznie udostępnionej przez klienta) oraz  
z innych źródeł (np. od składających skargę lub urzędów publicznych) traktowane są jako poufne.  

e) Jednostka inspekcyjna jest odpowiedzialna za decyzje podjęte na każdym etapie postępowania ze skargami  
i odwołaniami.  

f) Decyzja która ma być przekazana składającemu skargę lub odwołanie jest podejmowana albo poddana 
przeglądowi i zatwierdzona przez osobę(y) nie biorące udziału w konkretnych czynnościach związanych  
z inspekcją ICSM, o których mowa w skardze lub odwołaniu.  

g) Gdy to jest możliwe, Jednostka inspekcyjna przekazuje formalne powiadomienie składającemu skargę lub 
odwołanie o zakończeniu procesu postępowania ze skargą lub odwołaniem, w ciągu 30 dni kalendarzowych od 
daty zgłoszenia skargi lub odwołania.  

7  POUFNOŚĆ DANYCH 
SGS Polska Sp. z o.o. zapewnia Wnioskodawcom poufność dotyczących ich informacji, uzyskanych w procesie 
Inspekcji ICSM, oraz ochronę ich praw własności. 

Ujawniane są te informacje, których ujawnienia wymaga prawo. W przypadku ujawniania informacji wymaganych 
prawem, Wnioskodawca jest powiadamiany o treści ujawnionej informacji. 

Cały personel Jednostki inspekcyjnej SGS, w tym personel zewnętrzny, jest zobowiązany do zachowania poufności w 
odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie inspekcji ICSM oraz do ochrony praw własności 
Wnioskodawców.  

Dokumentacja i zapisy związane z inspekcją ICSM są zabezpieczone przed osobami trzecimi. Wszystkie 
pomieszczenia Biura SGS Polska Sp. z o.o. w Warszawie zabezpieczone są za pomocą stale monitorowanej instalacji 
alarmowej przeciw włamaniowej.  
 
 
 

 
 
 


