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VDV – Verband Deutscher Verkehrsunternehmen

Zrzeszenie niemieckich przesdsiębiorstw transportowych
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— członkowie

— BUS >300

— TRAM >75

— kolej (pasażerska) >80

— kolej (towarowa) >135

— organisatory kom. miej./reg. >50

— VDV jako organizacja brążowa zrzesza 
ponad 600 przedsiębiorstw

— z publicznej komunikacji zbiorowej
oraz
— z kolei (tow. i pas.) łącznie z 

zarządcami infrastruktury

łącznie z ZI
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— Zbiór różnych informacji i wytycznych 
na tematy w odpowiedzialności 
przewoźników / Leitfaden zu 
verschiedenen Themen im 
Verantwortungsbereich der EVU
— np. / z. B.
 formowanie składów / Zugbildung
 obliczenie dot. hamulców / 

Bremsberechnung
— Cele / Ziele
 dostępność informacji
 Zugänglichkeit der Informationen

 ulepszenie organizacji przewozów
 Beitrag zur Verbesserung der 

Betriebsabwicklung
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Idea opracowania wspólnej publikacji Idee einer gemeinsamen 
Veröffentlichung
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Idea opracowania wspólnej publikacji
Hasła treści – do dyskuzji / do 
uzupełnenia

— Formowanie składów, np.
 parametry pociągów

— Obliczenia dot. hamulców, np.
 G / P

— Towary niebezpieczne, np.
 dokumenty przewozowe, el. forma

— Dokumenty pociągu, np.
 wykaz wagonów w składzie pociągu / 

karta próby hamulców
— Kolejowe przesyłki nadzwyczajne
— Manewry, np.
 opis różnic PL / DE

— Łączność
— Informacje uzupełniające dot. transycji
— Planowanie ruchu, dyspozycja

— Zugbildung, z. B.
 Zugparameter

— Bremsregeln, z. B.
 Auswahl Bremsstellung P, G

— Gefahrgut, z. B.
 Beförderungspapier / el. Form

— Zugdokumente, z. B. 
 Wagenliste / Bremszettel

— außergewöhnliche Sendungen
— Rangieren, z. B.
 Deltabetrachtung Rangierregeln

— Kommunikationsverfahren
— Ergänzende Informationen zur Transition 
— Verkehrsplanung, Disposition
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Idee einer gemeinsamen 
Veröffentlichung
Stichworte – zur Beratung
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VDV-Schrift 758 Prüfen von Güterwagen im Eisenbahnbetrieb

Oględziny techniczne wagonów towarowych
w ruchu kolejowym

Götz Walther
Fachbereichsleiter Eisenbahnbetrieb

Stand 07.11.2022

Spotkanie IGTL – VDV  
Warszawa
15 listopada 2022 r.
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TSI OPE, 4.4.3
„Dopuszczalne sposoby potwierdzania zgodności“  
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— bezpieczeństwo ładunku (zob. 4.2.2.4.1),
— bezpieczeństwo pasażerów (zob. 4.2.2.4.2)
— kontrole i próby przed odjazdem, łącznie z kontrolą hamulców i próbami 

podczas eksploatacji (zob. 4.2.3.3.1)
— odjazd pociągu (zob. 4.2.3.3)
— eksploatacja awaryjna (zob. 4.2.3.6)

 skrót w języku angielskim: AMOC

TSI OPE, 4.4.3 
„Dopuszczalne sposoby potwierdzania zgodności“   
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„Agencja może – w formie opinii technicznej – określić akceptowalne 
sposoby spełnienia wymagań, co do których będzie zakładać, że zapewniają 
zgodność z konkretnymi wymaganiami niniejszego rozporządzenia i 
zapewniają bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798. (…)
Najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 r. agencja wydaje opinie techniczne 
określające akceptowalne sposoby spełnienia wymagań, obejmujące co 
najmniej każdy z następujących obszarów:
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Rechtsrahmen, Verantwortung EVU, Halter und ECM 
TSI OPE – AMOC: Prüfungen und Tests vor der Abfahrt, (…)

— Publikacja na stronie ERA: 17.12.2021 / 12.07.2022
 Powołanie się na różne dokumenty referencyjne, np. :

— ATTI
— VDV-Schrift 758
— UIC IRS 40471-3
— Międzynarodowa karta próby hamulca i wykaz wagonów w składzie pociągu
— UIC  IRS 40453
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AMOC „Safety of Load“

AMOC „Ch&T b. d.“
VDV-Schrift 758

VDV-Schrift 757 VDV-Schrift 759
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VDV-Schrift 758 – Prüfen von Güterwagen im Eisenbahnbetrieb
Oględziny techniczne wagonów towarowych w ruchu kolejowym

— Zalecenie pierwotnie opracowane w 2009 r.
— regularna aktualizacja 2019  2022
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2009 2019 2022
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VDV 758: Oględziny techniczne wagonów towarowych w r. kolejowym
warunki ramowe                                                                                          I

— Odpowiedzialność przewoźników za bezpieczne prowadzenie 
eksploatacji kolejowej    (CSM „conformity assessment (EU) 2018/762)
= Bezpieczny przewóz pojazdów w ciągu całego przebiegu

— W trakcie przygotowania przewozu przewoźnik zapewnia się (m.in.),
że
 istnieje rejestrowany właściciel wagonu
 istnieje certyfikowany ECM wagonu
wagon jest kompatibilny na przewidowany szlak
wagon uda się do planowanego przewozu

— kontrole i próby przed odjazdem
Oględzina techniczna wagonów towarowych w ruchu kolejowym

(TSI OPE, 4.2.3.3.1)
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VDV 758: Oględziny techniczne wagonów towarowych w r. kolejowym
warunki ramowe                                                                                            II
—Bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego  SMS przewoźnika
—Kwestie ekonomiczne i eksploatacyjne
—Zużycie i uszkodzenie wagonów towarowych podczas używania 

oraz z ładowania i wyładowania 

Oględziny techniczne wagonów towarowych
—Oględzina obejmuje wagony wraz z ładunkami (bez otwierania)

oraz jednostaki ładowania wraz z ładunkami (bez otwierania)
Cel: Odkrywanie uszkodzenia, ich ocena a podejmowanie decyzji 

czy bezpieczny przewóz jest możliwe

—Przewoźnik ustali zakres korzystania z zalecenia VDV 758
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VDV 758: Oględziny techniczne wagonów towarowych w r. kolejowym
warunki ramowe – AVV / GCU

— Zasada:
Przewoźnik który korzysta z zalecenia „VDV-Schrift 758” jest członkiem 

„ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych” (AVV/GCU 
http://www.gcubureau.org/ ) i pracuje zgodnie z umową.

— VDV 758 w niektórych sprawach powołuje się na AVV

Przewożnik nie będąc członikiem AVV ma ustalić własne procesy 
zastępujące regulacje z AVV. 
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VDV 758: Oględziny techniczne wagonów towarowych w r. kolejowym
stopni ogdlędzin oraz katalog(i) uszkodzeń
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stopień 1

przed jazdą 
manewrową

katalog 
uszkodzeń
758.4401Z01

stopień 2

przed jazdą pociągu

katalog 
uszkodzeń
758.4401Z02

stopień 3
katalog
uszkodzeń
GCU, annex 9

stopień 4
katalog
uszkodzeń
GCU, annex 9

Oględziny techniczne
podczas jazdy

katalog
uszkodzeń
758.5553Z01

oględzina w 
sprawach 
ruchu

Oględziny techniczne przed odjazdem

katalog
uszkodzeń
758.4402Z01

check
list
GCU, annex 9

sprwadzenie 
jakości 
(quality 
Check)

katalog
uszkodzeń
GCU, annex 9

Oględziny techniczne po specjalnym zleceniu

Oględzina
techniczna po 
incydentu 
podczas jazdy

Lauffähig-
keitsunter-
suchung
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VDV 758: Oględziny techniczne wagonów towarowych w r. kolejowym 
meritoriczn wspieranie przy ustalenia umowy kooperacjynej 

— Umowa o wspólpracy może połować się
— na VDV 758
— na inne „przepisy” i ustalenia SMS

14

PK A:
(np. Zbiór przepisów 
dla maszynisty)

regulamin ZI

SMS A

BRW
VDV 758

PK B:
(np. Zbiór przepisów 
dla maszynisty)

regulamin ZI

SMS B

BRW
VDV 758

umowa
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Kontakt:

15

Götz Walther
Fachbereichsleiter Eisenbahnbetrieb
VDV Hauptstadtbüro
Leipziger Platz 8
D - 10117 Berlin
Tel. +49 30 399932-13
mobil: +49 163 5797979
walther@vdv.de
www.vdv.de

Foto: Götz Walther
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