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Urzędu Transportu Kolejowego 

 

 
 

Szanowni Państwo, 

rok 2018 był rokiem szczególnym zarówno dla państwa polskiego, jak i dla transportu kolejowego. To w 2018 r. 
świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości, a zarazem na niespotykaną dotąd skalę prowadziliśmy prace 
inwestycyjne w transporcie kolejowym. Nie bez przyczyny zestawiam te dwa fakty. Nie jest możliwy rozwój kraju 
bez rozwoju zrównoważonego i bezpiecznego transportu. W czasie gdy Polacy w 1918 r. cieszyli się odzyskaną 
niepodległością, transport kolejowy znacząco przyczyniał się do rozwoju państwa polskiego. Krótko 
po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto budowę tunelu średnicowego, który w sposób wizjonerski przewidywał 
rolę kolei w stołecznym transporcie. Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić Warszawy bez czterech torów i stacji 
w podziemnym tunelu, jak również obrazu polskiej kolei bez nowoczesnych składów pojazdów kolejowych 
przemierzających Centralną Magistralę Kolejową. Pokazuje to, jak daleką drogę przeszliśmy i ile wspólnie, jako 
społeczeństwo, osiągnęliśmy. W miarę osiągania kolejnych celów, rosną również oczekiwania. Nie inaczej jest 
w przypadku rozwoju transportu kolejowego.  

Jedno jest pewne - nabywając bilet na przejazd koleją i myśląc o zbliżającej się podróży, chcemy dotrzeć na miejsce 
komfortowo i o czasie. Czy myślimy o bezpieczeństwie przejazdu? W większości przypadków nie. Nie wynika 
to z naszej ignorancji. Wynika to z tego, że bezpieczeństwo na kolei jest wartością pewną. Wartością, którą 
podmioty działające na rynku transportu kolejowego stawiają jako wartość nadrzędną. Czy zatem w transporcie 
kolejowym zdarzają się wypadki? Tak - jak w każdej gałęzi transportu. Ważne, że wspólnym wysiłkiem dążymy, 
by tego typu zdarzeń było jak najmniej. Wysiłki te przynoszą wymierne efekty.  

Z roku na rok miernik wypadkowości na kolei ulega obniżeniu. W 2018 r. ukształtował się na poziomie 
2,39, co oznacza 2,39 zdarzenia na milion pociągo-kilometrów. Zauważyć należy, że prawie 74% z nich 
spowodowane było czynnikami leżącymi poza systemem kolejowym. Biorąc pod uwagę liczbę wypadków, kolej 
niezaprzeczalnie jest najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego.  

Jak co roku oddaję w Państwa ręce „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa” kolei w Polsce. Znajdą w nim 
Państwo szczegółowe dane dotyczące zaistniałych zdarzeń kolejowych, ich przyczyn, jak również opis działań, 
jakie zostały podjęte w celu zapobiegania tego typu sytuacjom w przyszłości. W trakcie lektury niniejszego 
sprawozdania chciałbym, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na dwie, w mojej ocenie, najistotniejsze kwestie. 
Pierwszą z nich jest kultura bezpieczeństwa. Bez stosowania jej zasad nawet najbardziej dopracowane procedury 
i zasady systemów zarządzania bezpieczeństwem z założenia obciążone są dużym prawdopodobieństwem 
porażki. Drugą kwestią jest tzw. „strona trzecia”, czyli czynniki spoza systemu kolejowego mające wpływ na ogólny 
poziom bezpieczeństwa na kolei. Mam tutaj na myśli między innymi zdarzenia związane z wtargnięciem pojazdu 
drogowego lub osoby bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg. Pomimo podejmowania wielu starań o poprawę tej 
sytuacji, nadal notujemy bardzo dużo wypadków w tym obszarze, które w zdecydowanej większości kończą się 
tragicznie. 

Szanowni Państwo, uwzględniając stan bezpieczeństwa w 2018 r. wiem, że czeka nas nadal dużo wyzwań 
w podnoszeniu jego poziomu. Pomimo tego z nadzieją patrzę na kolejne lata i z dumą przyglądam się rozwojowi 
kolei w Polsce. Sobie i Państwu życzę, aby bezpieczeństwo na kolei zawsze pozostawało na wysokim poziomie 
i gwarantowało bezproblemowe dotarcie do celu podróży.  

Z wyrazami szacunku 
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Kamil Wilde 

Wiceprezes  

Urzędu Transportu Kolejowego  

 
 

 

Szanowni Państwo, 

wspólnym wyzwaniem dla rynku kolejowego pozostaje zwiększenie powszechnego przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i stosowania zasad kultury bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Niestety większość zdarzeń 
kolejowych jest powodowana przez osoby postronne poruszające się w sposób nieuprawniony na obszarze 
kolejowym (ok. 33%) oraz przez kierujących pojazdami drogowymi, którzy nie stosują się do obowiązujących 
przepisów prawa drogowego (ok. 32%). Jestem przekonany, że zakrojone na szeroką skalę inwestycje 
w obszarze nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych na przejazdach kolejowo-drogowych oraz 
kampanie społeczne, takie jak „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko” czy też autorska akcja UTK „Kampania 
Kolejowe ABC” przyczynią się do zmniejszenia ofiar wśród osób postronnych i kierujących pojazdami 
samochodowymi. 

Wśród podmiotów rynku kolejowego obserwujemy wzrost poziomu wewnętrznej kultury bezpieczeństwa. 
Objawia się to brakiem ukrywania zdarzeń kolejowych, jak i zwiększeniem liczby rejestrowanych incydentów 
oraz zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Budujące w tym obszarze są działania podejmowane przez 
podmioty w ramach organizowanego przez Prezesa UTK Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa 
sektora kolejowego w Polsce. Z analizy tych inicjatyw wynika, że właściwie dobrane działania systemowe 
pozwalają skutecznie minimalizować ryzyko zaistnienia wypadku.  

Niestety w 2018 r. odnotowaliśmy wzrost wskaźnika nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
eksploatacji bocznic kolejowych (ok. 57%), a także zwiększoną liczbę ofiar śmiertelnych na tych obszarach 
(4 zabitych). Dlatego wszystkie bocznice w cyklu pięcioletnim objęte zostaną kontrolą, w trakcie której 
weryfikacji poddane zostaną m.in. takie zagadnienia jak stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie 
pojazdów kolejowych czy kwalifikacje pracowników. W związku ze wzrostem skuteczności systemów 
zarządzania bezpieczeństwem przypominam o możliwości obejmowania nimi eksploatowanych bocznic 
kolejowych. Jestem przekonany, że wśród podmiotów posiadających wdrożone systemy zarządzania 
bezpieczeństwem, a jednocześnie eksploatujących bocznice kolejowe, będzie to naturalny kierunek zmian. 
Stanie się on również odzwierciedleniem podnoszącego się poziomu kultury bezpieczeństwa. 

Szanowni Państwo, kolej w Polsce jest tradycyjnie najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. 
Potwierdzają to dane za 2018 r., w którym osiągnęliśmy najniższy współczynnik wypadków w odniesieniu 
do wykonanej pracy eksploatacyjnej – 2,39. Założone cele osiągnięto również w obszarze wspólnych celów 
bezpieczeństwa (CST). 

Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Braci Kolejarskiej za trud pracy włożony w codzienne 
pełnienie służby na liniach i bocznicach kolejowych oraz realne tworzenie bezpiecznej kolei w Polsce, która 
może konkurować na rynku europejskim. 

Z wyrazami szacunku 
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  Wstęp 

 Wprowadzenie  

Dokument opisuje stan bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w 2018 r. Jego celem jest 

przedstawienie kompleksowo obraz stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w porównaniu do lat 

poprzednich, mogącego stanowić podstawę do podejmowania dalszych działań na rzecz jego poprawy.  

Sprawozdanie zostało podzielone na kilka rozdziałów, w których uwzględnione zostały kluczowe z punktu 

widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego zagadnienia: 

• uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa; 

• rola Prezesa UTK; 

• działania nadzorcze; 

• działalność Prezesa UTK; 

• analiza zdarzeń kolejowych na liniach kolejowych oraz bocznicach; 

• wypadki przy przechodzeniu prze tory w miejscach niedozwolonych; 

• bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych; 

• bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych; 

• osiągnięte wartości celów bezpieczeństwa (CST); 

• zalecenia PKBWK i alerty bezpieczeństwa; 

• ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej; 

• ocena stanu technicznego pojazdów kolejowych; 

• występki chuligańskie; 

• pozostałe zagadnienia realizowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 

promowania kultury bezpieczeństwa. 

„Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2018 r.” zostało opracowane na podstawie 

analizy danych statystycznych zgromadzonych w prowadzonym przez Prezesa UTK rejestrze zdarzeń 

kolejowych, do którego informacje dostarczają podmioty sektora kolejowego w trybie określonym 

w przepisach prawa.  

Opracowanie obejmuje swoim zakresem dane i informacje dotyczące działań eksploatacyjnych 

prowadzonych na liniach kolejowych zarządzanych łącznie przez 11 autoryzowanych zarządców 

infrastruktury oraz dwóch zarządców działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa - 

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. oraz Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. Jedna z części 

Sprawozdania poświęcona została również zdarzeniom na bocznicach kolejowych. Informacja o zakresie 

podmiotowym opracowania jest szczególnie istotna, ponieważ zakres danych gromadzonych przez inne 

podmioty zobowiązane do monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce 

koncentruje się w większości przypadków na sieci głównego zarządcy infrastruktury (PKP PLK) lub 

sieciach wyłącznie tych zarządców, którzy podlegają obowiązkowi ich udostępniania. 
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 Uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa systemu 
kolejowego 

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu kolejowego 

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim, pełną odpowiedzialność za bezpieczne 

funkcjonowanie systemu kolejowego ponoszą podmioty działające w jego ramach. Odpowiedzialność 

ta dotyczy zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, podmiotów odpowiedzialnych 

za utrzymanie, a także ich podwykonawców i dostawców. Ryzyko w systemie generowane jest przez 

poszczególne podmioty i tylko przez nie może być skutecznie identyfikowane i kontrolowane. Odbywa się 

to m.in. w oparciu o jednolite i obowiązkowe narzędzia, takie jak wspólna metoda bezpieczeństwa 

dotycząca oceny ryzyka (rozporządzenie 402/2013) oraz wspólna metoda bezpieczeństwa dotycząca 

monitorowania (rozporządzenie 1078/2012).  

W systemie kolejowym odchodzi się od podejścia, w ramach którego większość zagadnień istotnych 

z punktu widzenia bezpieczeństwa regulowana była na poziomie przepisów krajowych. Kluczową rolę 

odgrywa tutaj aktywne i odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem przez poszczególne podmioty, 

z wykorzystaniem właściwych systemów zarządzania. Rolą władz publicznych jest natomiast zapewnienie 

odpowiednich ram prawnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze transportu kolejowego, 

w tym rozwiązań ukierunkowanych na samodzielne zarządzanie bezpieczeństwem w prowadzonej 

działalności. Władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia oceny zdolności poszczególnych 

przedsiębiorstw do spełniania wymagań prawnych i bezpiecznego funkcjonowania w sektorze transportu 

kolejowego przed ich wejściem na rynek, a następnie – do stałego nadzorowania ich kompetencji 

do bezpiecznego zarządzania prowadzoną działalnością. 

Zmieniła się także rola instytucji państwowych realizujących działania nadzorcze. Następuje odejście 

od szczegółowych kontroli zgodności z wymaganiami prawnymi czy technicznym, w kierunku oceny 

zdolności podmiotów do samodzielnego, kompleksowego i odpowiedzialnego zarządzania 

bezpieczeństwem w prowadzonej działalności. 

Do realizacji wyżej postawionych celów służą wdrożone w podmiotach Systemy Zarządzania 

Bezpieczeństwem. Jednym z ich podstawowych elementów jest tzw. zarządzanie zmianą. Według 

art. 4 ust. 2 rozporządzenia 402/2013 w przypadku, gdy proponowana zmiana ma wpływ 

na bezpieczeństwo, przedsiębiorca, kierując się fachowym osądem, decyduje o znaczeniu zmiany. 

W wyniku analizy zmiana może być określona jako znacząca lub nieznacząca. Samego procesu oceny 

dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

• skutki awarii: wiarygodny najgorszy scenariusz w przypadku awarii ocenianego systemu, 

uwzględniający istnienie barier zabezpieczających poza ocenianym systemem; 

• innowacja wykorzystana 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 interwencji; 

• odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany; 

• dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych 

niedawno zmian ocenianego systemu, które były związane z bezpieczeństwem i nie zostały 

ocenione jako znaczące. 
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  Uwarunkowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego 

Rozporządzenie 402/2013 szczegółowo opisuje kroki, jakie powinno się podjąć w przypadku uznania 

zmiany za znaczącą. Są one określane jako proces oceny ryzyka składający się z analizy ryzyka i wyceny 

ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami, a następnie wykazania zgodności z wymogami 

bezpieczeństwa. Razem z procesem zarządzania wszystkimi zidentyfikowanymi zagrożeniami 

i związanymi z nimi środkami bezpieczeństwa stanowią one wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem.  

W przypadku uznania zmiany za nieznaczącą, nie ma obowiązku stosowania procesu zarządzania 

ryzykiem według metodyki opisanej w wyżej wymienionych rozporządzeniach. 

 Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w systemie 
bezpieczeństwa kolejowego 

Prezes UTK jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego. Funkcję tą pełni realizując zadania regulacyjne, kontrolne i nadzorcze w stosunku 

do podmiotów rynku kolejowego, szczególnie zarządców infrastruktury, przewoźników, użytkowników 

bocznic oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.  

Zadania Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego określa ustawa o transporcie 

kolejowym. Do zadań tych należy, m.in.:  

• wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów 

bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, oraz prowadzenie i aktualizacja rejestrów tych 

dokumentów; 

• wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji maszynisty, 

aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty, wydawanie wtórników licencji maszynisty 

oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych dokumentów;  

• pełnienie funkcji organu certyfikującego w sprawie systemu certyfikacji podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe; 

• przyznawanie, odmowa przyznania, cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu uprawnień 

dla jednostki organizacyjnej do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawania 

certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, a także kontrola spełniania przez 

jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania tych czynności wymagań określonych 

w art. 22g ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym;  

• kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, 

certyfikatach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa oraz kontrola zgodności działania 

zarządców lub przewoźników kolejowych z przepisami UE i prawa krajowego w zakresie 

bezpieczeństwa transportu kolejowego;  

• nadzór nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów 

oraz podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz 

orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 

niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania 

ich ważności;  

• kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic 

kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w szczególności:  
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• nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisję kolejową,  

• monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozwijanie regulacji bezpieczeństwa, 

łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa.  

Działalność Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego nie ogranicza się jedynie 

do działań ustawowych. Urząd angażuje się w wiele inicjatyw propagujących kulturę bezpieczeństwa. 

Wśród realizowanych działań wymienić można takie projekty jak: „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, Akademia Wiedzy Kolejowej, „Kampania Kolejowe ABC”, 

program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych organizacja konkursu 

związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych oraz 

Zespołu ds. monitorowania. Zagadnienia dotyczące realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego oraz promowania kultury bezpieczeństwa zostały szerzej przedstawione w rozdziałach 

od 15 do 17.  

 Stanowiska Prezesa UTK 

Prezes UTK jako centralny organ administracji rządowej uprawniony jest do zajmowania stanowisk 

w sprawach związanych z zakresem jego działalności. Stanowiska stanowią istotną informację, przekaz 

w sprawie wymagającej wyjaśnienia czy rozstrzygnięcia. 

W 2018 r. Prezes UTK wydał 10 stanowisk, opublikowanych na stronie internetowej UTK:  

• Stanowisko Prezesa UTK z 29 listopada 2018 r. w sprawie oceny zgodności podsystemów 

strukturalnych; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wstępnych badań lekarskich 

na stanowisko maszynisty oraz na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 5 lipca 2018 r. w sprawie stosowania TSI PRM przy budowie, 

odnowieniu i modernizacji dworców kolejowych; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 5 czerwca 2018 r. w sprawie transportu wewnętrznego a ruchu 

na infrastrukturze bocznicowej oraz ich prawidłowej kwalifikacji; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 3 kwietnia 2018 r. dotyczące zasad weryfikacji w procesie 

dopuszczania do eksploatacji pojazdów szynowo-drogowych; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 13 marca 2018 r. dotyczące kwalifikacji przyczyny bezpośredniej 

zdarzenia kolejowego do kategorii B34 oraz B35; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 12 marca 2018 r. w sprawie zdarzeń kolejowych występujących 

na infrastrukturze należącej bądź użytkowanej w oparciu o inny tytuł prawny przez podmioty 

niewykonujące zadań zarządcy infrastruktury; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrobów posiadających świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie niż wynika to z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji 

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 26 stycznia 2018 r. w sprawie pociągu roboczego, o którym mowa 

w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi 

w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty; 

• Stanowisko Prezesa UTK z 10 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji zdarzeń kolejowych 

polegających na najechaniu pojazdu kolejowego na przeszkodę. 
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  Uwarunkowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego 

 Lista Prezesa UTK 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo systemu kolejowego jest stosowanie 

wyrobów spełniających odpowiednie wymagania techniczne. Każdy wyrób kolejowy (np. rozjazd , system 

sterowania ruchem, radiotelefon) powinien spełniać wymagania aktualne na dzień jego wprowadzenia 

do obrotu. Prezes UTK odgrywa kluczową rolę w zakresie określenia wymagań technicznych dla 

poszczególnych wyrobów, ustalając tzw. Listę Prezesa UTK. Jest to zbiór norm i wymagań technicznych, 

jakie powinny spełniać wyroby stosowane w sektorze kolejowym. Wymagania te stanowią następnie 

punkt odniesienia dla jednostek oceniających, które potwierdzają ich spełnienie, przeprowadzając 

odpowiednie badania. Lista Prezesa UTK znajduje również zastosowanie w przypadku dopuszczania 

do eksploatacji pojazdów kolejowych czy podsystemów strukturalnych. 

W miarę postępu technicznego zmieniają się zarówno normy, jak i przepisy europejskie stanowiące punkt 

odniesienia dla określenia wymagań w Liście Prezesa UTK. W efekcie, w celu utrzymania pożądanego 

poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego i zachowania spójności wymagań, niezbędna jest okresowa 

aktualizacja Listy Prezesa UTK. Obecnie obowiązująca wersja tego dokumentu została opublikowana 

27 stycznia 2017 r.  

W 2018 r. rozpoczęły się prace nad zmianą Listy Prezesa UTK. Konieczność wprowadzenia zmian do Listy 

podyktowana jest przede wszystkim pracami związanymi z wdrożeniem filaru technicznego IV pakietu 

kolejowego. Na zaawansowanym etapie w 2018 r. były także zmiany w poszczególnych technicznych 

specyfikacjach interoperacyjności związane właśnie z wdrażaniem IV pakietu kolejowego. Wraz 

ze zmianami TSI, niezbędne jest także aktualizowanie krajowych przepisów technicznych w celu 

zapewnienia spójności wymagań i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wyrobów kolejowych. 

W ramach prac związanych z aktualizacją Listy Prezesa UTK, w 2018 r. przeprowadzone zostały 

konsultacje rynkowe w celu zebrania postulatów branży. W ich wyniku do Urzędu wpłynęło 155 uwag 

nadesłanych od 16 przedsiębiorców kolejowych, przedstawicieli stowarzyszeń i jednostek 

notyfikowanych. Zaangażowanie podmiotów rynku kolejowego w aktualizację wymagań pozwoli 

wypracować ich spójny i kompletny zestaw.  

Docelowo, w ramach aktualizacji Listy Prezesa UTK, zostaną podjęte następujące działania mające wpływ 

na bezpieczeństwo systemu kolei: 

• określenie zmiennych narodowych ETCS i nazewnictwa trybów pracy systemu. Niektóre z funkcji 

systemu ETCS są uzależnione od lokalnych (narodowych) przepisów prowadzenia ruchu 

kolejowego i sygnalizacji. Mimo daleko posuniętej standaryzacji funkcjonalnej systemu ETCS, 

w celu zapewnienia jego bezpiecznego funkcjonowania i interoperacyjności kolei, konieczne jest 

określenie wartości zmiennych narodowych. Niezbędna jest także harmonizacja polskiego 

nazewnictwa trybów pracy ETCS w celu uniknięcia rozbieżności i ułatwienia pracy maszynistom; 

• przegląd przepisów w obszarze podsystemów strukturalnych. Jasne i spójne wymagania pozwolą 

na skuteczną weryfikację spełnienia wymagań bezpieczeństwa przez te podsystemy;  

• wprowadzenie odrębnego zestawu wymagań dostosowanego do specyfiki pojazdów 

dwudrogowych. Precyzyjne wymagania w tym obszarze przyczynią się zarówno do zapewnienia 

odpowiedniej zgodności technicznej, jak również bezpiecznej eksploatacji pojazdów 

dwudrogowych. 

 Zmiany otoczenia prawnego 

Zagadnienia w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce określają krajowe akty prawne 

oraz przepisy wynikające z regulacji UE. 

Ponadto w 2018 r. nastąpiła utrata mocy obowiązującej aktów prawnych (w związku z końcem 
tzw. „okresu przejściowego” w obszarze maszynistów): 



 

 12 

 
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, 

jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy 

kolejowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 212 poz. 2152, ze zm.) - obowiązywało do października 2018 r. 

w stosunku do maszynistów (uznany za uchylony 29 października 2018 r.); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednia związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na 

tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. 2004 r., Nr 218, poz. 2212) (uznany 

za uchylony 29 października 2018 r.); 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione 

na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. 2005 r., Nr 235, poz. 1999 

(uznany za uchylony 29 października 2018 r.). 

W poniższych tabelach zestawiono informacje dotyczące zmian prawnych, jakie miały miejsce w 2018 r.  

 Zmiany w przepisach prawa – wynikające z regulacji UE 

rozporządzenia unijne odniesienie prawne wejście w życie i stosowanie 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE 

KOMISJI (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 

2018 r. ustanawiające wspólne metody 

oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 

do wymogów dotyczących systemu 

zarządzania bezpieczeństwem 

na podstawie dyrektywy 2016/798 

oraz uchylające rozporządzenia 

1158/2010 i 1169/2010 

Rozporządzenie wykonuje 

dyrektywę 2016/798 z dnia 

11 maja 2016 r. w sprawie 

bezpieczeństwa kolei. 

Dz. Urz. UE .L 2016 Nr 138, 

str. 102 

Rozporządzenie weszło w życie 14 czerwca 2018 r. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 

16 czerwca 2019 r. w tych państwach 

członkowskich, które nie powiadomiły Agencji 

i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy 

2016/798. W Polsce rozporządzenie będzie 

stosowane od 16 czerwca 2020 r. 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 

2018 r. ustanawiające praktyczne 

zasady wydawania jednolitych 

certyfikatów bezpieczeństwa 

przedsiębiorstwom kolejowym 

na podstawie dyrektywy 2016/798 

oraz uchylające rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 653/2007 z dnia 9 kwietnia 

2018 r. (Dz. Urz. UE L Nr 129, str. 49) 

Rozporządzenie wykonuje 

dyrektywę 2016/798 z dnia 

11 maja 2016 r. w sprawie 

bezpieczeństwa kolei 

Dz. Urz. UE L 2016 Nr 138, 

str. 102 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 

16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, 

które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie 

z art. 33 ust. 2 dyrektywy 2016/798. Niniejsze 

rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach 

członkowskich od dnia 16 czerwca 2020 r. Jednak 

art. 15 ust. 1, 2, 3 i 7 stosuje się od dnia 16 lutego 

2019 r., natomiast art. 15 ust. 6 stosuje się od dnia 

16 czerwca 2019 r. we wszystkich państwach 

członkowskich. W Polsce rozporządzenie będzie 

stosowane od 16 czerwca 2020 r. 
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bezpieczeństwa systemu kolejowego 

 Zmiany w przepisach prawa – regulacje krajowe 

prawodawstwo 
i uregulowania 

odniesienie 
prawne 

data wejścia 
w życie 

czego dotyczy/zakres zmian z czego wynika zmiana  

Dotyczące 
krajowego 
rejestru 
pojazdów 
kolejowych 
i dysponentów 
pojazdów 
kolejowych  

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
w sprawie 
krajowego 
rejestru 
pojazdów 
kolejowych 
z dnia 
31 stycznia 
2018 r. (Dz.U. 
z 2018 r. 
poz. 327) 

9 lutego 
2018 r.  

Rozporządzenie określa: 
• sposób prowadzenia NVR; 
• zakres danych gromadzonych 

w NVR; 
• wzór wniosku związanego 

z rejestracją pojazdu kolejowego 
w rejestrze NVR; 

• wzór raportu. 
Rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie krajowego rejestru pojazdów 
kolejowych z dnia 23 czerwca 2016 r.  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 988) 

Wykonanie delegacji 
ustawowej  

Dotyczące 
pojazdów 
historycznych  

Ustawa 
o zmianie ustawy 
o komercjalizacji 
i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego 
„Polskie Koleje 
Państwowe” 
oraz ustawy 
o transporcie 
kolejowym 
z dnia 22 marca 
2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 927) 

1 czerwca 
2018 r.  

Wprowadzenie możliwości nieodpłatnego 
przekazywania na rzecz organizacji 
pozarządowych (np. stowarzyszeń 
miłośników kolei, kolejek wąskotorowych 
i innych) mienia ruchomego PKP SA lub 
spółek przewozowych utworzonych przez 
PKP, stanowiącego zabytek techniki 
kolejowej oraz możliwość nieodpłatnego 
przekazywania przez PKP SA lub PKP PLK 
SA materiałów odzyskanych w wyniku 
prowadzonych prac remontowych lub 
modernizacyjnych linii kolejowych. 
Wyłączenie z przepisów ustawy dla 
transportu kolejowego wykonywanego na 
liniach o szerokości toru poniżej 300 mm 
Wprowadzenie nowych pojęć ustawowych 
pojazdu historycznego” i „pojazdu 
turystycznego” 
Wyłącza się pojazdy historyczne 
i turystyczne z zakresu obowiązywania 
przepisów dotyczących interoperacyjności 
kolei, a więc dotyczących zgodności z TSI, 
oceny zgodności tych pojazdów, a także ich 
dopuszczania do eksploatacji w tzw. trybie 
zezwoleniowym. Jednocześnie włączenie 
ww. pojazdów do systemu dopuszczeń 
opartego o tzw. świadectwo dopuszczenia 
do eksploatacji typu. 
 

Wprowadzenie zmian 
w ustawie z dnia 
8 września 2000 r. 
o komercjalizacji 
i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie 
Koleje Państwowe” 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 680 
i 1529) oraz w ustawie 
z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2117, z późn. zm.) 
w celu ułatwienia 
funkcjonowania kolei 
i usunięcia pozostałych 
barier przez 
uzupełnienie  
i doprecyzowanie 
obecnych uregulowań 
w zakresie realizacji 
projektów 
inwestycyjnych, w tym 
obejmujących budowę 
tuneli kolejowych,  
a także uregulowań 
dotyczących 
funkcjonowania kolei  
o charakterze 
historycznym 
i turystycznym. 

Dotyczące 
określenia 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
budowle 
kolejowe i ich 
usytuowanie 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
budowle 
kolejowe i ich 
usytuowanie 
z dnia 6 czerwca 
2018 r. (Dz.U. 
z 2018 r. 
poz. 1175)- 

4 lipca 
2018 r.  

Rozporządzenie wprowadza przepisy 
techniczno-budowlane umożliwiające 
prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością 
do 250 km/h na liniach magistralnych. 
Obowiązujące regulacje przewidują 
maksymalną prędkość pociągów na liniach 
magistralnych równą 200 km/h. 
Ponadto celem rozporządzenia było 
zapewnienie spójności prawa krajowego 
dotyczącego budowli kolejowych 
z przepisami TSI przyjętymi w aktach 
prawa UE.  
Określone w TSI stanowiących załączniki do: 
1) rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
dotyczącego technicznych specyfikacji 
interoperacyjności podsystemu 
„Infrastruktura” systemu kolei w Unii 
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 356 z 12.12.2014, 
str. 1, z późn. zm.2); 
2) rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 

Wykonanie delegacji 
ustawowej  
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prawodawstwo 
i uregulowania 

odniesienie 
prawne 

data wejścia 
w życie 

czego dotyczy/zakres zmian z czego wynika zmiana  

w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności podsystemu „Energia” 
systemu kolei w Unii (Dz.Urz. UE L 356 
z 12.12.2014, str. 179, z późn. zm.3); 
3) rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 
z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności w zakresie 
podsystemów „Sterowanie” systemu kolei 
w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 158 
z 15.06.2016, str. 1, z późn. zm.4); 
4) rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się 
do dostępności systemu kolei Unii dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się (Dz.Urz. UE L 356 
z 12.12.2014, str. 110); 
5) rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie aspektu 
„Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” 
systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.Urz. 
UE L 356 z 12.12.2014, str. 394, z późn. zm.),  
przy uwzględnieniu systemów zarządzania 
bezpieczeństwem stosowanych przez 
zarządców infrastruktury. 

Dotyczące 
urządzeń kolei 
linowych 

Ustawa 
o zmianie ustawy 
o systemach 
oceny zgodności 
i nadzoru rynku 
oraz niektórych 
innych ustaw 
z dnia 
15 czerwca 
2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1338)  

19 lipca 
2018 r.  

Ustawa ma na celu realizacje obowiązku 
ustanowienia sankcji za naruszenie przez 
przedsiębiorców przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
urządzeń kolei linowych oraz uchylenia 
dyrektywy 2000/9/WE (Dz. Urz. UE L 81 
z 31.03.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 266 
z 31.09.2016, str. 8) (dalej: rozporządzenie 
2016/424), 
Ponadto wprowadzono zmiany do ustawy 
o transporcie kolejowym poprzez określenie, 
iż Prezes UTK jest organem nadzoru rynku 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 
2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 
oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) w zakresie: 
1) wyrobów przeznaczonych do stosowania 
w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach 
kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz 
w metrze, związanych z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu, a także 
wykonywaniem przewozów osób i towarów 
oraz eksploatacją pojazdów kolejowych; 
2) urządzeń kolei linowych, modyfikacji 
urządzeń kolei linowych wymagających 
nowego zezwolenia oraz do podsystemów 
i elementów bezpieczeństwa, wobec których 
stosuje się przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
urządzeń kolei linowych i uchylenia 
dyrektywy 2000/9/WE (Dz.Urz. UE L 81 
z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.3). 

Potrzeba zmiany ustawy 
o systemie oceny 
zgodności i nadzoru 
rynku oraz innych ustaw 
wynikała z konieczności 
dostosowania przepisów 
prawa krajowego 
do rozporządzenia 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/424 z dnia 
9 marca 2016 r. 
w sprawie urządzeń kolei 
linowych i uchylenia 
dyrektywy 2000/9/WE 
(Dz.Urz. UE L 81 
z 31.03.2016, str. 1 oraz 
Dz.Urz. UE L 266 
z 30.09.2016, str. 8); 
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  Uwarunkowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego 

prawodawstwo 
i uregulowania 

odniesienie 
prawne 

data wejścia 
w życie 

czego dotyczy/zakres zmian z czego wynika zmiana  

Dotyczące 
określenia 
warunków 
technicznych 
jakim powinny 
odpowiadać 
skrzyżowania 
linii kolejowych 
oraz bocznic 
kolejowych 
z drogami i ich 
usytuowanie 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
skrzyżowania 
linii kolejowych 
oraz bocznic 
kolejowych 
z drogami i ich 
usytuowanie 
z dnia 
13 września 
2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1876) 

17 
października 
2018 r.  

Wyłączenie stosowania przepisów 
rozporządzenia do skrzyżowań 
stanowiących przecięcia drogi z linią 
kolejową lub bocznicą kolejową, na których 
zarządca kolei nie dopuścił ruchu kolejowego 
Do katalogu przejazdów, spełniających 
warunki brzegowe dla więcej niż jednej 
kategorii, które otrzymują kategorię wyższą 
dodano przejazdy kat D. 
Nałożenie na zarządcę obowiązku 
sporządzenia i przechowywania metryki 
przejazdu kolejowo-drogowego lub 
przejścia, w przypadku, gdy przez jeden 
przejazd lub przejście przebiegają tory 
dwóch lub więcej zarządców. 
Wprowadzenie przepisu, iż stan techniczny 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść 
sprawdza się raz w roku, a także 
niezwłocznie po każdym wypadku na danym 
przejeździe kolejowo-drogowym lub 
przejściu. 
Dodanie przepisu, który stanowi, iż przejazd 
kolejowo-drogowy projektuje się tak, aby nie 
był usytuowany na odcinkach ramp 
przechyłkowych linii kolejowej lub bocznicy 
kolejowej. 
Dopuszcza stosowanie elastycznych 
wypełnień żłobka na przejeździe kolejowo-
drogowym. 
Dopuszcza stosowanie sygnalizatorów 
drogowych na przejazdach kolejowo-
drogowych na wysięgnikach nad jezdnią, 
celem poprawy ich widoczności przez 
kierujących pojazdami. 
Wprowadzono postanowienie wskazujące, 
iż jeżeli na przejeździe kolejowo-drogowym 
kategorii B jest wyodrębniony chodnik, 
droga dla rowerów lub droga dla pieszych 
i rowerów, należy je zabezpieczyć przy 
pomocy rogatek działających w sekwencji 
rogatek zamykających wjazd na przejazd 
kolejowo-drogowy oraz ustawić dodatkowe 
sygnalizatory drogowe. 
Znaki i sygnały drogowe, umieszcza się 
zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. 

Podstawą 
do wprowadzenia zmian 
w rozporządzeniu 
w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami 
i ich usytuowanie są 
wnioski wpływające 
do Ministra 
Infrastruktury 
i Budownictwa 
dotyczące interpretacji 
poszczególnych 
przepisów 
rozporządzenia, a także 
zauważone, wcześniej 
nie ujęte 
w przedmiotowym akcie 
prawnym kwestie, 
dotyczące m.in. zasad 
użytkowania, 
oznakowania 
i wykonywania 
pomiarów ruchu na 
przejazdach kolejowo-
drogowych, na których 
ruch na linii kolejowej 
jest zawieszony.  
Potrzebę zmiany 
niektórych przepisów 
zgłaszali również 
przedstawiciele 
narodowego zarządcy 
infrastruktury kolejowej 
– PKP PLK. Niektóre 
ze zmian wynikają także 
z zagadnień ujętych 
w wynikach kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli 
pn.:  „Bezpieczeństwo 
ruchu na przejściach 
i przejazdach kolejowo-
drogowych”. 

Dotyczące 
określenia 
przepisów 
porządkowych 
obowiązujących 
na obszarze 
kolejowym, 
w pociągach 
i innych 
pojazdach 
kolejowych 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie 
przepisów 
porządkowych 
obowiązujących 
na obszarze 
kolejowym, 
w pociągach 
i innych pojaz-
dach kolejowych 
z dnia 
20 września 
2018 r. 
(Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1884) 

18 
października 
2018 r.  

Zmiany wynikają z konieczności 
dostosowania przepisów rozporządzenia 
do nowych zagrożeń, w tym potencjalnego 
zagrożenia terrorystycznego polegającego 
na możliwości pozostawienia ukrytego 
w bagażu ładunku wybuchowego na 
obszarze kolejowym. Ponadto uchylone 
zostają te przepisy, które są powieleniem 
regulacji ustawowych.  

Wykonanie delegacji 
ustawowej  
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 Działania nadzorcze 

Prezes UTK sprawuje nadzór nad podmiotami, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

kolejowego. Wypełniając rolę krajowego organu ds. bezpieczeństwa, Prezes UTK zobligowany jest 

do stałego monitorowania rynku kolejowego oraz prowadzenia w tym zakresie czynności nadzorczych. 

Czynności nadzorcze prowadzone są w trybie kontroli w formie pisemnej oraz w terenie, a także w formie 

oględzin w toku prowadzonych postępowań administracyjnych. W wyniku czynności kontrolnych 

weryfikacji poddaje się przestrzeganie przez podmioty rynku kolejowego przepisów prawa, 

a w przypadku stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości, wskazuje się zalecenia mające na celu 

usunięcie naruszeń oraz wdrożenie adekwatnych środków profilaktycznych i naprawczych. Wyniki 

podejmowanych czynności pozwalają również na określenie obszarów newralgicznych, w których 

wymagane jest podjęcie działań naprawczych, co z kolei umożliwia stały rozwój i doskonalenie zarówno 

poszczególnych podmiotów działających w branży kolejowej, jak i systemu kolejowego jako całości. 

Prezes UTK, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1077/2012, sporządza corocznie dokument przedstawiający 

opis strategii nadzoru oraz plan nadzoru na kolejny rok. Bazą do stworzenia tego dokumentu 

są gromadzone w UTK dane statystyczne dotyczące przede wszystkim realizowanych działań 

nadzorczych oraz zdarzeń kolejowych. Opracowywane corocznie analizy pozwalają m.in. na stałe 

monitorowanie poziomu bezpieczeństwa rynku kolejowego, wskazywanie obszarów problemowych, 

które wymagają prowadzenia wzmożonych czynności kontrolnych, określenie obszarów priorytetowych 

dla nadzoru Prezesa UTK oraz adekwatne zaplanowanie działań na kolejny okres. Przygotowanie planów 

daje możliwość zarówno na ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w przyjętym 

okresie sprawozdawczym, jak i na wskazywanie pojawiających się trendów i zjawisk. Tak opracowana 

strategia stanowi odpowiedź na aktualną sytuację na rynku kolejowym, a także umożliwia eliminowanie 

zagrożeń, które mogą zaburzać właściwe funkcjonowanie tego sektora. Wskazane powyżej analizy 

stanowią więc punkt wyjściowy dla określenia konkretnych obszarów dla prowadzonych przez 

Prezesa UTK działań nadzorczych. 

W 2018 r. Prezes UTK przeprowadził 4 565 działań nadzorczych, w wyniku których stwierdzonych 

zostało 3 441 nieprawidłowości. Dla porównania w 2017 r. przeprowadzonych zostało 5 406 działań 

nadzorczych oraz stwierdzono 3 819 nieprawidłowości. Liczba działań nadzorczych w terenie w 2018 r. 

wyniosła 1 672, z czego prawie 73% stanowiły kontrole. Pozostałe działania obejmowały: czynności 

sprawdzające na gruncie (około 25%) oraz oględziny w toku postępowania administracyjnego –

niespełna 2%.  

 Rodzaj działań nadzorczych realizowanych w terenie w 2018 r. 
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  Działania nadzorcze 

 Ogólne dane w zakresie działań nadzorczych w latach 2015-2018 

   

LICZBA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ LICZBA STWIERDZONYCH 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

W zakresie wskaźnika nieprawidłowości na przestrzeni ostatnich czterech lat, szczególnie zauważalną 

kwestią jest znaczący spadek tej wartości w 2018 r. w porównaniu do 2015 r. oraz niewielki wzrost 

w porównaniu do 2017 r. W 2018 r. miernik ten znajdował się na poziomie 0,75, co oznacza wzrost 

o 0,04 (+5,6%) w stosunku do 2017 r.  

Prowadzone przez Prezesa UTK działania nadzorcze przyniosły wymierne skutki w postaci poprawy 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Obecnie konieczne jest podejmowanie również innych działań, 

przede wszystkim tych o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, które pozwolą na osiągnięcie 

dalszych celów w zakresie kształtowania bezpiecznych przewozów kolejowych. Dane dotyczące liczby 

nieprawidłowości oznaczają również stopniowe osiąganie przez uczestników rynku kolejowego 

charakteru organizacji dojrzałych i świadomych, które w sposób rzetelny podchodzą do kwestii 

bezpieczeństwa transportu kolejowego, a pojawiające się jeszcze nieprawidłowości stanowią możliwość 

do samodoskonalenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wpływających pozytywnie na cały 

system kolejowy. 
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 Wybrane obszary, w których podczas działań nadzorczych stwierdzono nieprawidłowości 

w 2018 r. oraz porównanie wskaźnika nieprawidłowości w latach 2017-2018 

szczegółowy zakres działania 
liczba 

działań 

liczba działań, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

łączna liczba 
stwierdzonych 

nieprawidłowości  

wskaźnik 
nieprawidłowości 

2018 r. 

Wskaźnik 
nieprawidłowości 

2017 r. 

Zmiana 
wskaźnika 
2018/2017 

funkcjonowanie systemu 
zarządzania utrzymaniem 57 36 223 3,91 5,55 -1,64 

proces przewozu koleją 
towarów niebezpiecznych 56 22 57 1,02 1,28 -0,26 

stan techniczny i proces 
utrzymania pojazdów 
kolejowych 

158 75 220 1,39 1,61 -0,22 

przygotowanie i realizacja 
procesu przewozowego, w tym 
m.in. przygotowanie pociągów 
do jazdy, funkcjonowanie 
Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej, zmiany rozkładów 
jazdy 

641 161 339 0,53 0,71 -0,18 

bezpieczeństwo eksploatacji 
infrastruktury kolejowej 448 179 773 1,73 1,82 -0,09 

spełnianie wymagań przez 
ciśnieniowe urządzenia 
transportowe 

14 0 0 0,00 0,05 -0,05 

praca komisji egzaminacyjnych 297 9 17 0,06 0,05 0,01 

funkcjonowanie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem 153 123 968 6,33 6,24 0,09 

kwalifikacje pracowników 
związanych z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego 

286 54 117 0,41 0,14 0,27 

nadzór nad rynkiem wyrobów 
stosowanych w kolejnictwie 74 22 70 0,95 0,24 0,71 

bezpieczeństwo eksploatacji 
bocznic kolejowych 75 64 534 7,12 4,53  2,59 

 

Wskaźniki nieprawidłowości pozwalają na ocenę stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego nie tylko 

w kontekście ogólnym, ale również w odniesieniu do poszczególnych obszarów czy podmiotów rynku. 

W 2018 r. najwyższy wskaźnik nieprawidłowości został odnotowany w przypadku zakresów 

tematycznych: 

• bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych (7,12); 

• funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem (6,33); 

• funkcjonowanie systemu zarządzania utrzymaniem (3,91); 

• bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury kolejowej (1,73); 

• stan techniczny i proces utrzymania i pojazdów kolejowych (1,39). 

Wskazane obszary stanowią newralgiczne elementy systemu kolejowego i wpływają w znaczący sposób 

na kreowanie bezpiecznego transportu kolejowego. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku działań 

nadzorczych dotyczących SMS/MMS oraz bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych są to działania 

wielowątkowe, odnoszące się do całokształtu działalności danego przedsiębiorstwa kolejowego. Również 

zagadnienia dotyczące infrastruktury kolejowej należą do kwestii znacznie rozbudowanych, zależnych 
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od wielu czynników. Dlatego rozważając kwestie bezpieczeństwa w tych obszarach, należy wziąć pod 

uwagę nie tylko samą wartość wskaźnika nieprawidłowości za dany okres sprawozdawczy, ale przede 

wszystkim zmianę, jaka miała miejsce w tych zakresach tematycznych.  

Analizując zmianę wskaźnika nieprawidłowości w stosunku do roku 2017 zauważyć można znaczący jego 

wzrost w obszarze bocznic kolejowych. W 2018 roku zanotowano jego zwiększenie o 2,59 pkt co stanowi 

niemal 57% różnicę.  Na podstawie dalszych analiz Prezes UTK podjął decyzję o objęciu bocznic 

kolejowych dodatkowymi działaniami nadzorczymi w planie kontroli na kolejne lata.   

 Obszary, w których odnotowano największy spadek wskaźnika nieprawidłowości w 2018 r. 

 

Największy spadek wskaźnika nieprawidłowości w 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego 
odnotowano dla następujących obszarów tematycznych: 

• funkcjonowanie systemu zarządzania utrzymaniem (-1,64); 

• proces przewozu koleją towarów niebezpiecznych (- 0,26); 

• stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych (-0,22); 

• przygotowanie i realizacja procesu przewozowego (- 0,18). 

 Obszary, w których odnotowano największy wzrost wskaźnika nieprawidłowości w 2018 r.  
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W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ustalenia poczynione 

w toku postępowania kontrolnego mogą być materiałem wejściowym do wszczęcia, z inicjatywy 

Prezesa UTK, postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne prowadzone jest, 

co do zasady, gdy ustalony w toku postępowania kontrolnego stan faktyczny świadczy o naruszeniu przez 

kontrolowany podmiot obowiązków nałożonych treścią przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu 

kolejowego, w szczególności spełniania warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych. 

W 2018 r. Prezes UTK zakończył wydaniem decyzji 741 postępowań administracyjnych. 

Było to 28 postępowań więcej niż w 2017 r. (wzrost o 3,93%).  

W 2018 r. najwięcej procedowanych przez Prezesa UTK spraw dotyczyło wyłączenia lub ograniczenia 

eksploatacji pojazdu kolejowego – wydano 285 decyzji administracyjnych w tym zakresie. W omawianej 

grupie 176 decyzji administracyjnych rozstrzygało postępowania związane z nieprawidłowym stanem 

technicznym wagonów pasażerskich, natomiast 9 dotyczyło elektrycznych i spalinowych zestawów 

trakcyjnych. Z kolei 79 spraw związanych było z wyłączeniem z eksploatacji wagonów towarowych 

z uwagi na ich niewłaściwy stan techniczny. Ponadto 21 decyzji zostało wydanych z powodu 

nieprawidłowego utrzymania lokomotyw. 

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie stwierdzenia naruszeń bezpieczeństwa transportu 

kolejowego i usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie wydanych zostało 69 decyzji 

administracyjnych. Większość z nich, bo aż 44, dotyczyła niewłaściwego stanu infrastruktury kolejowej 

(w tym utrzymania bocznic kolejowych). Ponadto w 12 przypadkach stwierdzony został niewłaściwy stan 

pojazdów kolejowych, natomiast 9 postępowań zakończyło się stwierdzeniem naruszenia zasad 

określonych w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem funkcjonujących w kontrolowanych 

podmiotach. W 2018 r. wydano również 4 decyzje w przedmiocie braku zachowania wymagań, jakie 

powinni spełniać pracownicy związani z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. 

W 2018 r. wydano 51 decyzji w sprawach związanych z wprowadzeniem ograniczeń ruchu kolejowego. 

Ze wskazanej grupy przeważająca większość, bo aż 45, była związana z ograniczeniem ruchu kolejowego 

na liniach kolejowych i stacjach. W 4 przypadkach wydano decyzję ograniczającą ruch na bocznicach 

kolejowych, a w 2 na infrastrukturze kolei wąskotorowej. 

Wobec podmiotów rynku kolejowego w 2018 r. zostało wydanych 61 decyzji administracyjnych 

w zakresie kar pieniężnych, z czego 54 zakończyło się nałożeniem kary. Łączna kwota nałożonych kar 

wyniosła 331 932,90 zł. Ponad połowa nałożonych kar (32) dotyczyła nieprzekazania Prezesowi UTK 

oświadczenia maszynistów o świadczeniu pracy zgodnie z art. 22ca ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie 

kolejowym. Z uwagi na nieprawidłowości w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych nałożono 8 kar 

pieniężnych na przewoźników kolejowych oraz jedną karę na użytkownika bocznicy. Ponadto wydano 

5 decyzji nakładających karę pieniężną za niezgłoszenie zdarzenia wbrew obowiązkowi, o którym mowa 

w art. 28g ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym oraz 5 decyzji nakładających karę za eksploatację 

bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawniającego, czyli świadectwa bezpieczeństwa. Trzykrotnie 

w 2018 r. przewoźnicy kolejowi zostali ukarani za nieprzekazanie w terminie raportu w sprawie 

bezpieczeństwa.  

Mając na względzie właściwe przygotowanie i ukierunkowanie działań nadzorczych Prezesa UTK, 

corocznie opracowywany jest plan nadzoru, który wskazuje obszary wymagające podejmowania 

czynności kontrolnych. Plan nadzoru opracowywany jest w oparciu o dotychczasowe wyniki dotyczące 

funkcjonowania rynku kolejowego, w tym prowadzonych działań nadzorczych w poszczególnych 

obszarach tematycznych, zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego kierowanych do Prezesa 

UTK oraz danych w zakresie zdarzeń kolejowych. Identyfikacja głównych obszarów ryzyka prowadzona 

jest w sposób cykliczny, w okresach rocznych, a uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na adekwatne 

zaplanowanie działań na kolejny rok. 
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  Działania nadzorcze 

W określaniu priorytetów nadzoru na dany rok wykorzystywane są: 

• wyniki wykonanych działań nadzorczych; 

• analiza nieprawidłowości stwierdzanych podczas działań nadzorczych; 

• analiza wydanych decyzji administracyjnych; 

• analiza zgłoszeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa; 

• analiza zdarzeń kolejowych, ich przyczyn i skutków. 

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie danych za 2018 r. dokonano wyboru priorytetów 

nadzoru Prezesa UTK na 2019 r., stosując m.in. następujące kryteria decyzyjne: 

• wartość wskaźnika nieprawidłowości;  

• zmiana wskaźnika nieprawidłowości w 2018 r. w stosunku do 2017 r.; 

• zmiana liczby zdarzeń kolejowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. 

Powyższe podejście stanowiło podstawę do wskazania następujących 24 obszarów będących 

priorytetami nadzoru Prezesa UTK, które stanowią aż 78% wszystkich zaplanowanych działań 

nadzorczych: 

1) Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem; 

2) Funkcjonowanie systemu zarządzania utrzymaniem; 

3) Stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym 

obiektów inżynieryjnych; 

4) Stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami; 

5) Stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 

6) Stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej; 

7) Funkcjonowanie ratownictwa technicznego zarządców infrastruktury; 

8) Stan techniczny i proces utrzymania urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru DSAT; 

9) Prowadzenie ruchu kolejowego; 

10) Bezpieczeństwo prowadzenia prac inwestycyjnych; 

11) Bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych; 

12) Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy; 

13) Stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych; 

14) Proces przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

15) Spełnienie warunków wydania świadectwa bezpieczeństwa przez przewoźników kolejowych 

zwolnionych z obowiązku posiadania certyfikatów; 

16) Spełnienie warunków wydania świadectwa bezpieczeństwa przez zarządców kolejowych 

zwolnionych z obowiązku posiadania autoryzacji; 

17) Kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego; 

18) Czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń 

maszynistów; 

19) Wyroby stosowane w kolejnictwie - składniki interoperacyjności; 

20) Podsystemy strukturalne dopuszczone do eksploatacji; 

21) Funkcjonowanie jednostek notyfikowanych; 

22) Wyroby dopuszczone na podstawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu; 

23) Weryfikacja działalności producenta wyrobów stosowanych w kolejnictwie; 

24) Postępowania prowadzone przez komisje kolejowe. 
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 Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

 Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów 
towarowych 

Realizując zadania związane z obowiązkową certyfikacją podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie 

w zakresie obejmującym wagony towarowe, jak również dobrowolną certyfikacją w odniesieniu do funkcji 

utrzymania (w tym w szczególności warsztatów utrzymaniowych), Prezes UTK w 2018 r. rozparzył 

29 wniosków, z tego 22 postępowania zakończyły się wydaniem certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego 

za utrzymanie. 

Wśród wydanych w 2018 r. 22 certyfikatów, 6 zostało wydanych dla nowych podmiotów, natomiast 

16 stanowiło przedłużenia terminu ważności poprzednich certyfikatów. 

 Liczba wydanych certyfikatów ECM oraz certyfikatów w zakresie funkcji systemu utrzymania 
w latach 2013–2018 

lp. rodzaj dokumentu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 suma 

1. certyfikat podmiotu 33 18 18 27 18 22 136 

2. 
certyfikat w zakresie funkcji 
utrzymania 

2 0 1 1 2 0 6 

 suma 35 18 19 28 20 22 142 

Szczegółowe uregulowania dotyczące procesu certyfikacji określa rozporządzenie 445/2011. 

 Nadzór nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o system 
zarządzania utrzymaniem 

ECM podlegają obowiązkowej certyfikacji prowadzonej przez Prezesa UTK. Zasady kontroli tych 

podmiotów określone są w rozporządzeniu 445/2011. Załącznik III do tego rozporządzenia określa 

wymogi i kryteria oceny w odniesieniu do organizacji składających wniosek o certyfikat podmiotu 

odpowiedzialnego za utrzymanie. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 445/2011, organ 

certyfikujący, którym w Polsce jest Prezes UTK, przynajmniej raz w roku powinien przeprowadzić 

inspekcję na terenie wybranych obiektów, reprezentatywnych pod względem geograficznym 

i funkcjonalnym dla całości działalności podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, którym przyznał 

certyfikaty. Celem takiej weryfikacji jest stwierdzenie, czy podmioty te nadal spełniają kryteria określone 

w załączniku III rozporządzenia 445/2011.  

W 2018 r. Prezes UTK przeprowadził 57 działań kontrolnych w zakresie nadzoru nad podmiotami 

funkcjonującymi w oparciu o MMS. W wyniku przeprowadzonych działań stwierdzono 

223 nieprawidłowości. Naruszenia te wystąpiły w ok. 63% zrealizowanych działań. Wskaźnik 

nieprawidłowości w tym obszarze wyniósł 3,91, co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego  

o 1,64 (-29,55%). Oznacza to, że w 2018 r. zmniejszeniu uległa średnia liczba stwierdzanych 

nieprawidłowości w toku jednego działania nadzorczego.  
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  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych w zakresie nadzoru nad podmiotami 
funkcjonującymi w oparciu o system zarządzania utrzymania w 2018 r. 
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 Procentowy udział nieprawidłowości stwierdzanych w zakresie MMS w 2018 r. (zgodnie 

z załącznikiem III rozporządzenia 445/2011) 

 

Ponad 20% naruszeń związanych z funkcjonowaniem MMS stwierdzonych zostało w zakresie kryterium 

dotyczącego informacji, tj. kompleksowego podejścia ukierunkowanego na dopilnowanie, aby istotne 

informacje były dostępne dla osób wydających opinie i decyzje na wszystkich szczeblach organizacji. 

Warto również wskazać, że prawie 50% nieprawidłowości zostało wskazanych w odniesieniu do funkcji 

zarządzania. Kolejno w zakresie funkcji zarządzania utrzymaniem taboru stwierdzonych zostało prawie 

24% ze wskazanych nieprawidłowości, w funkcji przeprowadzania utrzymania ok. 20%, natomiast 

w kontekście funkcji rozwoju utrzymania - 6%.  

 

Największy spadek, porównując 2018 i 2017 r., spośród 
wszystkich nadzorowanych obszarów odnotowano 

dla wskaźnika w zakresie MMS  

 

 

 Wydawanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz nadzór 
nad systemami zarządzania bezpieczeństwem 

Każdy przewoźnik kolejowy, jak i każdy zarządca infrastruktury, ponosi pełną odpowiedzialność 

za bezpieczne funkcjonowanie systemu kolejowego i nadzór nad ryzykiem z tym związanym. 

Sposobem wypełnienia tego obowiązku jest między innymi ustanowienie SMS. Prawidłowo wdrożony 

i funkcjonujący SMS pozwala bowiem na połączenie wielu aspektów działalności w celu zapewnienia 

organizacji zdolności do jej prowadzenia w sposób bezpieczny i skuteczny. 

Certyfikaty i autoryzacje bezpieczeństwa stanowią potwierdzenie ustanowienia SMS odpowiednio przez 

przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.  

Certyfikat bezpieczeństwa w części A stanowi potwierdzenie przyjęcia przez przewoźnika kolejowego 

SMS adekwatnego do zakresu prowadzonej działalności. Jest on ważny na terenie wszystkich krajów UE. 

Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego 

wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. 

udział działań 
nadzorczych, w których 

zostały stwierdzone 
nieprawidłowości 

63,16%

udział działań 
nadzorczych, w których 
nie zostały stwierdzone 

nieprawidłowości 
36,84%
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  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

W 2018 r. zakończono 60 postępowań dotyczących certyfikacji bezpieczeństwa przewoźników 

kolejowych, przy czym 55 zakończono wydaniem certyfikatu bezpieczeństwa (26 certyfikatów część A 

oraz 29 certyfikatów część B).  

 Liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa część A i B w latach 2010–2018 

lp. 
rodzaj 
dokumentu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 suma 

1. 
certyfikat 
bezpieczeństwa 
część A 

50 14 11 19 17 55 27 16 26 239 

2. 
certyfikat 
bezpieczeństwa 
część B 

41 23 7 25 19 53 32 22 29 253 

 suma 91 37 18 44 36 108 59 38 55 492 

Wśród wydanych w 2018 r. certyfikatów, 18 wydano nowym przewoźnikom kolejowym 

(9 w części A i 9 w części B), 17 certyfikatów wydano po rozpatrzeniu wniosków o zmianę (10 w części A 

i 7 w części B), zaś 20 zostało wydanych w wyniku przedłużenia terminu ważności poprzednich 

certyfikatów (7 część A i 13 część B). 

W 2018 r. zmieniono na wniosek zarządcy infrastruktury jedną autoryzację bezpieczeństwa. 

 Liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa część A i B w latach 2010–2018 

lp. 
rodzaj 

dokumentu 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 suma 

1. 
autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w cz. A 

5 4 3 1 2 - - - - 15 

2. 
autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w cz. B 

5 4 3 - 3 - - - - 15 

3. 

autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w wersji 
ujednoliconej 

- - - - 2 11 4 2 1 20 

 suma 10 8 6 1 7 11 4 2 1 50 

 

Wykazy obowiązujących certyfikatów bezpieczeństwa w części A i B oraz autoryzacji bezpieczeństwa 

publikowane są na stronie internetowej UTK. 

 Nadzór nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o system 
zarządzania bezpieczeństwem 

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury zobowiązani są do spełniania warunków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację 

pojazdów kolejowych oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska (art. 17 ust. 1 ustawy 

o transporcie kolejowym). Zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym przewoźnicy kolejowi 

i zarządcy infrastruktury zobowiązani są do tworzenia SMS w celu zapewnienia, że system kolejowy 

zdolny spełniać CST jest zgodny z wymaganiami krajowych przepisów bezpieczeństwa i z wymaganiami 

dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi w TSI, przy stosowaniu CSM. 
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Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury tworzą systemy zarządzania bezpieczeństwem 

tak, aby systemy te:  

• spełniały określone wymagania dostosowane do charakteru, rozmiaru i innych warunków 

prowadzonej działalności;  

• zapewniały nadzór nad ryzykiem związanym z wprowadzeniem przez zarządców i przewoźników 

kolejowych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, łącznie z ryzykiem 

podwykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z utrzymaniem;  

• uwzględniały ryzyko społeczne oraz ryzyko działalności osób trzecich. 

Utworzenie SMS spełniającego wymogi zawarte w ustawie o transporcie kolejowym jest niezbędnym 

elementem uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa przez przewoźnika kolejowego oraz autoryzacji 

bezpieczeństwa przez zarządcę infrastruktury.  

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 1158/2010 oraz art. 4 rozporządzenia 1169/2010 po wydaniu certyfikatu 

i autoryzacji bezpieczeństwa krajowe organy bezpieczeństwa nadzorują stałe stosowanie przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury SMS oraz stosują zasady nadzoru określone 

odpowiednio w załączniku IV oraz załączniku III do tych rozporządzeń. Z tego względu podmioty 

te powinny udokumentować zastosowane przez siebie procedury i rozwiązania w sposób umożliwiający: 

• ocenę przed wydaniem certyfikatu/ autoryzacji bezpieczeństwa; 

• nadzór po wydaniu certyfikatu/ autoryzacji bezpieczeństwa; 

• przedłużenie ważności certyfikatu/autoryzacji bezpieczeństwa. 

Zgodnie z treścią punktu 2 odpowiednio załącznika IV i III do przywołanych rozporządzeń Komisji UE, 

Prezes UTK powinien podejmować działania w celu zapewnienia zgodności lub pociągnięcia tych 

podmiotów do odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków prawnych w sposób 

proporcjonalny do ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub potencjalnej wagi niezgodności, 

w tym wszelkich faktycznych lub potencjalnych szkód. Niewdrożenie systemu bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym może skutkować tym, że podmioty przestały spełniać warunki wydania 

certyfikatu/ autoryzacji bezpieczeństwa, co z kolei może powodować obowiązek organu do wydania 

wobec nich decyzji sankcyjnych. 

Nadzór nad podmiotami działającymi w oparciu o systemy zarządzania bezpieczeństwem jest jednym 

z priorytetowych działań Prezesa UTK.  

Łącznie w 2018 r. przeprowadzonych zostało 153 działań nadzorczych w zakresie funkcjonowania SMS, 

w wyniku których stwierdzono 968 nieprawidłowości. Wskaźnik nieprawidłowości kształtował się 

na poziomie 6,33. Dla porównania w 2017 r. zrealizowanych zostało 168 czynności kontrolnych w zakresie 

SMS, a liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 1048. Wskaźnik nieprawidłowości wynosił 6,24. 

Zmiana tego miernika w 2018 r. w porównaniu do roku wcześniejszego wyniosła 0,09. 
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  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

 Wyniki działań nadzorczych nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o system zarządzania 
bezpieczeństwem w 2018 r. 

 

Wyniki dotychczasowych działań nadzorczych w kontekście bezpieczeństwa wyraźnie wskazują, 

że zarządzanie w takich podmiotach powinno uwzględniać wspólne rozwiązania, możliwość przyjęcia 

i wdrażania działań doraźnych i procesów operacyjnych oraz podział odpowiedzialności według 

poszczególnych obszarów działania. Tylko zarządzanie przez te podmioty w uporządkowany sposób 

przynosi korzyści w postaci wytwarzania wartości dodanej poprzez ogólną poprawę wyników 

(efektywność operacyjną), poprawę relacji z klientami i organem nadzorczym oraz budowanie pozytywnej 

kultury bezpieczeństwa. 

 

Potrzebę kontroli systemowych uzasadnia również analiza nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

takich kontroli. Należy zwrócić uwagę, że wysoki wskaźnik nieprawidłowości w obszarze systemu 

zarządzania bezpieczeństwem, w porównaniu do innych zakresów, wynika z m.in. z szerokiego zakresu 

kontroli, obejmującego całą działalność przedsiębiorstwa, ale jednocześnie wskazuje na dużą liczbę 

stwierdzanych naruszeń. W związku z tym wszystkie podmioty posiadające certyfikat/autoryzację 

bezpieczeństwa należy poddać szerokiej weryfikacji, również pod względem realizacji wydanych w toku 

wcześniejszych działań kontrolnych zaleceń i wytycznych, przede wszystkim w kontekście usunięcia 

wskazywanych dotychczas nieprawidłowości, jak i wdrażania właściwych środków profilaktycznych 

i naprawczych.  
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 Procentowy udział nieprawidłowości stwierdzanych w zakresie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem w 2018 r. u przewoźników kolejowych (zgodnie z załącznikiem II 
rozporządzenia 1158/2010) 

 

Największy udział nieprawidłowości stwierdzanych w zakresie SMS odnotowany został w kontekście 

kryterium P, tj. procedury i formaty dokumentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz 

ustanowienie procedury kontroli konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa (25,12%). 

Podobny był również wynik w przypadku kryterium B, tj. kontrola ryzyka związanego ze świadczonymi 

usługami utrzymania i dostarczanymi materiałami (23,19%). Wysoki udział wskazany został także 

w kontekście kryterium L - procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienionych norm 

technicznych i operacyjnych lub innych warunków normatywnych (18,84 %). 
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  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

 Procentowy udział nieprawidłowości stwierdzanych w zakresie Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem w 2018 r. u zarządców infrastruktury (zgodnie z załącznikiem II 
rozporządzenie 1169/2010) 

 

W przypadku zarządców infrastruktury największy udział nieprawidłowości wskazano w zakresie 

kryterium U – bezpieczeństwo eksploatacyjne infrastruktury (36,84%), kryterium P, tj. procedury 

i formaty dokumentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz ustanowienie procedury kontroli 

konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa (15,79%) oraz kryterium W – utrzymanie 

i eksploatacja systemu sterowania ruchem kolejowym (10,53%). 

 Wydawanie świadectw bezpieczeństwa  

Świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym zdolność bezpiecznego prowadzenia 

ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawanym podmiotom zwolnionym 

z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa, tj.:  

• użytkownikom bocznicy kolejowej, chcącym prowadzić prace na bocznicach, które są ich 

własnością lub też są przez nich użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego (np. umowa 

dzierżawy, najmu, użytkowanie wieczyste itd.); 
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• przedsiębiorcom, którzy zarządzają drogami kolejowymi: kolei wąskotorowych, funkcjonalnie 

oddzielonymi od reszty systemu kolei (przeznaczonymi do prowadzenia przewozów 

wojewódzkich lub lokalnych lub wpisanymi do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów), 

eksploatowanymi wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych 

i okolicznościowych, stanowiącymi infrastrukturę prywatną;  

• przewoźnikom kolejowym, zwolnionym z obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa - 

wykonującym przewozy kolejowe po infrastrukturze kolejowej pozostającej poza siecią kolejową, 

np. linie turystyczne, wąskotorowe, wpisane do rejestru zabytków, inwentarza muzealiów, 

przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i wojewódzkich 

przewozów pasażerskich. 

W zakresie wydawania świadectw bezpieczeństwa w 2018 r. Prezes UTK wprowadził szereg 

zmian optymalizujących procedurę wydawania tych dokumentów. Jedno z wprowadzonych usprawnień 

dotyczyło modyfikacji treści świadectwa bezpieczeństwa. Nowe świadectwa nie zawierają wykazu 

eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, wykazu przepisów 

wewnętrznych, oświadczeń składanych przez wnioskodawców i danych dotyczących regulaminu pracy 

bocznicy kolejowej. Świadectwo bezpieczeństwa ogranicza się do jednej strony. Na druku umieszczone 

są takie informacje jak: nazwa przedsiębiorcy, miejsca odgałęzienia bocznicy lub krótki opis zarządzanej 

infrastruktury oraz potwierdzenie zdolności bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 

i wykonywania przewozów kolejowych. W świadectwie zostały również ujęte informacje dotyczące 

przewozu towarów niebezpiecznych. 

Modyfikacja miała na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych nałożonych 

na przedsiębiorców, a wynikających z konieczności zmiany świadectwa bezpieczeństwa w przypadku 

zmian eksploatowanych typów, przepisów wewnętrznych i składanych oświadczeń. 

W 2018 r. Prezes UTK pierwszy raz wydał świadectwo bezpieczeństwa, którym objęte były dwa rodzaje 

dróg kolejowych (prywatna linia kolejowa oraz bocznica kolejowa). Takie podejście niewątpliwie 

przyczyni się do dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz zmniejszenia kosztów 

funkcjonowania dla podmiotów, które zarządzają więcej niż jedną lokalizacją infrastruktury.  

 Zestawienie wydanych świadectw bezpieczeństwa w latach 2014-2018 

rodzaj dokumentu 
2014 2015 2016 2017 2018 suma 

świadectwa 
bezpieczeństwa 228 223 260 243 330 1284 

 

 Bezpieczeństwo wyrobów kolejowych  

Zgodnie z ogólnym podejściem UE, wyroby wprowadzane do obrotu na rynku europejskim muszą spełniać 

określone dla nich wymagania zasadnicze. Podejście to stosowane jest również w kolejnictwie 

w odniesieniu do wyrobów kolejowych, przez które należy rozumieć zarówno elementy infrastruktury 

kolejowej, jak rozjazdy czy szyny, jak również urządzenia sterowania ruchem kolejowym, pojazdy 

kolejowe, składniki interoperacyjności (np. wyświetlacze, pantograf, zestaw kołowy) czy całe podsystemy. 

Wymagania zasadnicze to ogólne wytyczne dotyczące kluczowych charakterystyk wyrobów – 

w przypadku wyrobów kolejowych dotyczą one bezpieczeństwa, zdrowia, niezawodności i dostępności, 

ochrony środowiska naturalnego i zgodności technicznej. W celu spełnienia wymagań zasadniczych 

ustalane są szczegółowe wymagania, które zawarte są w TSI, jak również w przepisach krajowych – Liście 

Prezesa UTK.  
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  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

Bezpieczeństwo jest nadrzędnym celem systemu kolei. Z tego względu, każdy producent musi zadbać, aby 

jego wyrób lub podsystem spełniał wymagania zasadnicze mające do niego zastosowanie. Prezes UTK 

posiada szereg ustawowych kompetencji dotyczących nadzoru nad rynkiem wyrobów kolejowych. 

Kluczową z nich jest wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i zezwoleń na dopuszczenie 

do eksploatacji – zarówno w zakresie infrastruktury kolejowej, jak i pojazdów.  

Rok 2018 przyniósł znaczące wzrosty wydawanych świadectw dopuszczenia typu i zezwoleń 

na dopuszczenie do eksploatacji w obszarze infrastrukturalnym. Wydano w sumie 73 świadectwa 

dopuszczenia typu, z czego 43 dla budowli i 30 dla urządzeń (w 2017 r. w sumie wydano 37 świadectw). 

Duża liczba wydanych świadectw dopuszczenia typu wynika z wprowadzania nowych rozwiązań 

technicznych w związku z trwającym procesem inwestycyjnym realizowanym przez PKP PLK. Nowe 

wyroby wprowadzane na rynek to dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa oraz lepszych charakterystyk 

eksploatacyjnych. Wśród wyrobów budowlanych najwięcej jest nowych rozjazdów kolejowych 

o większych promieniach łuku, które umożliwiają przejazd z coraz wyższą prędkością. Polscy producenci 

stawiają na rozwój technologii rozjazdów o promieniu 500 i 1200 m, które są dostosowane do osiągnięcia 

prędkości rzędu 200-250 km/h w torze do jazdy na wprost. W obszarze urządzeń dopuszczane są nowe 

rodzaje napędów zwrotnicowych. Napędy te mają gwarantować bezpieczeństwo przy prędkościach rzędu 

200-250 km/h. Są one produkowane do stosowania na szlakach o wysokich wymaganiach 

wytrzymałościowych i poprawiane są ich parametry niezawodności. 

W przypadku szyn kolejowych, certyfikowane są szyny długie, gdzie w procesie badań weryfikowane 

są parametry jakościowe wyrobu. Dopuszczone do eksploatacji w 2018 r. wyroby spełniają bardzo 

wysokie wymagania jakościowe dotyczące materiału, wymiarów i procesu produkcji.  

Wyzwaniem dla każdego producenta szyn jest zapewnienie, żeby jego wyrób posiadał i zachowywał 

odpowiednie wysokie standardy techniczne, w tym również profil przez cały okres użytkowania. 

Osiągnięcie odpowiednich parametrów trwałości, przy zachowaniu właściwej ciągliwości i sprężystości, 

uzależnione jest w głównej mierze od jakości użytej stali i zastosowanej technologii produkcji. 

Nowoczesne szyny wytwarzane są ze specjalnych stopów stali, zawierających węgiel, mangan i chrom, 

a proces ich walcowania jest nadzorowany komputerowo. Wyprodukowanie szyny o odpowiednich 

właściwościach jest tym trudniejsze, im dłuższa jest szyna. 

Zwiększanie długości produkowanych szyn wpływa na redukcję łączeń, co podnosi poziom 

bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej. Mniejsza liczba łączeń przekłada się na zmniejszenie ryzyka 

powstania uszkodzeń charakterystycznych dla miejsc łączenia szyn. Istotne jest również to, że pęknięcia 

szyn i odkształcenia torów są traktowane jako zdarzenia poprzedzające wypadki (defekty te skutkować 

mogą wykolejeniem pociągu).  

W obszarze systemów przytwierdzeń należy zwrócić uwagę, że w 2018 r. podlegały dopuszczeniu 

do eksploatacji przede wszystkim systemy sprężystego przytwierdzenia szyn do podkładów betonowych 

i nawierzchni bezpodsypkowych. Nowe technologie gięcia i wysokiej jakości materiały do produkcji 

gwarantują otrzymanie wyrobu zapewniającego wymagany docisk szyny do podkładu, a także możliwość 

sprężystego odkształcania się szyny w płaszczyźnie poziomej, wskutek działania sił bocznych. Systemy 

sprężystego przytwierdzenia zmniejszają również ryzyko wypinania się łapek, korzystny rozkład 

naprężeń w ramionach łapki oraz uzyskanie wysokiej zdolności tłumienia obciążeń udarowych. 

W obszarze urządzeń kolejowych nowe typy wyrobów to przede wszystkim sygnalizacje przejazdowe. 

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to jeden z krytycznych obszarów. Nowe rozwiązania 

to w głównej mierze technologie samoczynne, które mają eliminować błędy ludzkie przy systemach 

przejazdowych. Produkty te stają się coraz bardziej uniwersalne, są dostosowane do różnych kategorii 

skrzyżowań kolejowo-drogowych, możliwe jest ich stosowanie na stacjach kolejowych i szlakach oraz 

współpracują z dowolnymi systemami urządzeń stacyjnych lub liniowych. Same urządzenia 

zabezpieczenia przejazdów nie rozwiążą wszystkich problemów, ale technologie te rozwijają się dla 

poprawy bezpieczeństwa.  
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Obszar wyrobów kolejowych dynamicznie się rozwija oraz jest dostosowany do potrzeb rynku w związku 

z rosnącą liczbą inwestycji. Producenci odpowiadają na zapotrzebowanie wykonawców inwestycji, 

oferując produkty bezpieczne i niezawodne. 

W 2018 r. wydano 18 zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów infrastruktura, energia 

i sterowanie – urządzenia przytorowe. Zezwolenia te odnosiły się w większości do inwestycji 

realizowanych w perspektywie finansowej UE 2007-2013. Doświadczenia płynące z tych realizacji 

pokazują, jak ważne jest przeprowadzanie inwestycji z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności 

od samego początku procesu inwestycyjnego. UTK w toku realizacji procesów wydawania zezwoleń 

wyegzekwował przeprowadzenie przez zarządcę infrastruktury weryfikacji kluczowego dla 

bezpieczeństwa systemu detekcji pojazdów oraz uporządkowanie odpowiedzialności za wyroby 

stosowane w infrastrukturze. Powyższe działania to jasny sygnał dla zarządcy i wykonawców, 

że Prezes UTK czuwa nad potwierdzeniem, że inwestycje gwarantują odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, a także że nie są akceptowane półśrodki, nawet przy rozliczaniu wielomilionowych 

inwestycji. 

W zakresie pojazdów kolejowych w 2018 r. wydane zostały ogółem 863 zezwolenia na dopuszczenie 

do eksploatacji, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w stosunku do 2017 r., w którym wydano 

203 zezwolenia). Kluczowe jest, że 77% wydanych zezwoleń stanowiły zezwolenia na dopuszczenie 

pojazdów zgodnych z TSI. Pozostałe dopuszczone w 2018 r. do eksploatacji pojazdy niezgodne z TSI, 

to pojazdy, dla których w TSI przewidziana została możliwość niestosowania wymagań (jak w przypadku 

pojazdów specjalnych) lub pojazdy poddawane modernizacji. W odniesieniu do pojazdów 

modernizowanych, TSI stosuje się wyłącznie w zakresie objętym modernizacją, gdyż pełne dostosowanie 

do aktualnych wymagań TSI byłoby nieopłacalne lub wręcz technicznie niemożliwe. Jednak nawet pojazdy 

kwalifikowane jako niezgodne z TSI muszą spełnić parametry TSI w zakresie objętym modernizacją lub 

wykazać ich poprawę w kierunku zgodnym z TSI. Zarówno dopuszczanie do eksploatacji nowych 

pojazdów, jak również modernizacja istniejącego taboru, oznacza dostosowywanie taboru do wymagań 

zasadniczych. Takie działania wpływają niewątpliwie na odmłodzenie floty oraz zapewniają 

bezpieczeństwo funkcjonowania systemu kolejowego. 

Stosowanie wymagań zasadniczych staje się coraz powszechniejsze. Zarówno przed nowym, jak 

i modernizowanym taborem stawiane są coraz wyższe wymagania – przede wszystkim w obszarze 

bezpieczeństwa, ale także komfortu czy dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

Przekłada się to bezpośrednio na stan techniczny taboru i bezpieczne prowadzenie przewozów. 

Wydawanie dokumentów uprawniających do eksploatacji pojazdów kolejowych w Polsce nie jest jednak 

jedynym sposobem, w jaki Prezes UTK oddziałuje na rynek kolejowy i bezpieczeństwo stosowanych 

na nim wyrobów. Ważnym elementem działalności w tym zakresie jest reagowanie na niepokojące 

zjawiska czy problemy wskazywane przez uczestników rynku w zakresie interpretacji wymagań, a także 

kreowanie dobrych praktyk. W tym celu przygotowywane są stanowiska Prezesa UTK wskazujące 

kierunki systemowe interpretacji i stosowania przepisów, zwracające uwagę podmiotów 

zaangażowanych w projekty (producentów, wykonawców, jednostki notyfikowane) na zapewnienie 

odpowiedniej jakości działań oraz niwelujące luki systemu prawnego. Jasne komunikowanie stanowisk 

Prezesa UTK ma kluczowe znaczenie dla rynku, gdyż podmioty nie mogą unikać realizacji swoich 

obowiązków (np. prowadzenia weryfikacji WE podsystemu), powołując się niespójność lub rozbieżne 

interpretacje prawa. Budowanie wysokiego standardu funkcjonowania rynku wprost przekłada się 

na bezpieczeństwo systemu kolejowego i poprawę usług dla klientów kolei.  

W 2018 r. ukazało się kilka istotnych stanowisk Prezesa UTK. Pierwsze z nich dotyczyło oceny zgodności 

podsystemów strukturalnych. Główne postulaty stanowiska to uporządkowanie podejścia do wydawania 

certyfikatów weryfikacji WE, pośrednich certyfikatów weryfikacji WE, a także zachowanie spójności 

dokumentacji wydawanej przez jednostki notyfikowane. W stanowisku podkreślono również znaczenie 

obowiązku weryfikacji WE podsystemów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. 
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Prezes UTK zwrócił również uwagę, że niezachowanie procedur oceny zgodności podsystemów, w tym 

także dotyczących pojedynczych wyrobów kolejowych, może mieć negatywne przełożenie na obszar 

bezpieczeństwa. Ocena podsystemów i wystawione certyfikaty weryfikacji WE to nie tylko etap 

formalnego spełnienia wymagań prawa. Dokumenty te mają w pełni obrazować założenia projektowe, 

budowlane, prowadzone testy w ramach inwestycji. Stanowisko to również ma na celu podkreślenie roli 

poszczególnych podmiotów (wykonawców, jednostek notyfikowanych, zarządcy infrastruktury). 

Poszczególni uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni mieć świadomość swojej roli i zakresu 

odpowiedzialności. W takim rozumieniu dokumentacja z procesu weryfikacji WE nie będzie jedynie 

biurokracją tworzoną na potrzeby procesu uzyskania zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji, 

a realnym odzwierciedlaniem odpowiedzialnych działań uczestników procesu inwestycyjnego. 

 

Wątpliwości rynku wymagające zajęcia przez Prezesa UTK stanowiska wzbudzały również zasady 

wystawiania deklaracji zgodności z typem dla wyrobów ujętych w katalogu rozporządzenia w sprawie 

dopuszczania do eksploatacji. Prezes UTK wydał w 2017 r. stanowisko w tym zakresie, które zostało 

zaktualizowane i rozbudowane na początku 2018 r. Główne tezy stanowiska nie uległy jednak zmianie. 

Stanowisko jednoznacznie rozstrzyga o konieczności wystawienia deklaracji zgodności z typem dla 

wyrobów, które są wskazane w rozdziale 3 rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji. 

Odnosi się również do zachowania odpowiednich procedur oceny zgodności, określonych w § 22 i § 23 

wyżej przywołanego rozporządzenia. Opisuje także przypadki szczególne, kiedy dochodzi do integracji 

wyrobów (jak np. systemu przytwierdzeń), czy wystawiania deklaracji zgodności z typem dla szyny 

kolejowej w oparciu o świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu dla toru kolejowego. Stanowisko 

również mocno akcentuje kwestię aktualnych wymagań dla wyrobów. Deklaracja zgodności z typem 

powinna potwierdzać weryfikację spełniania norm/specyfikacji technicznych właściwych dla wyrobu 

w momencie wprowadzenia do obrotu kolejnych wyrobów zgodnych z dopuszczonym typem. Spełnianie 

przez wyrób wymagań normatywnych (w szczególności stosownych norm zharmonizowanych) jest 

szczególnie istotne w kontekście możliwości wprowadzania do obrotu wyrobu, gdyż tylko wyrób 
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spełniający odpowiednie wymagania może być wprowadzany do obrotu. Celem stanowiska było 

wykazanie, że tylko zachowanie procedur oceny zgodności i przyjęcie odpowiedzialności za wprowadzany 

do eksploatacji wyrób gwarantuje bezpieczeństwo systemu kolejowego.  

Podobny wydźwięk ma stanowisko Prezesa UTK w sprawie stosowania TSI PRM przy budowie, 

odnowieniu i modernizacji dworców kolejowych, które w sposób kompleksowy rozstrzyga o obowiązkach 

podmiotów w tym obszarze. Stanowisko reguluje zarówno kwestie stosowania TSI PRM, jak też aspekty 

związane z uzyskiwaniem zezwoleń i udziałem jednostek notyfikowanych. Jednym z postulatów 

wynikających ze stanowiska jest konieczność weryfikacji spełnienia wymagań zasadniczych z TSI PRM 

przy budowie, odnowieniu i modernizacji dworców kolejowych z udziałem jednostki notyfikowanej, 

co musi zostać potwierdzone certyfikatem weryfikacji WE podsystemu. Dworce kolejowe, jak każda inna 

infrastruktura kolejowa, muszą spełniać odpowiednie standardy, co przekłada się na obowiązek 

stosowania TSI PRM oraz niezależnego potwierdzenia, że wymagania te są spełnione. Wymagania 

TSI PRM to nie tylko komfort i poprawa jakości usług dla pasażerów. Za poszczególnymi przepisami 

kryje się szereg aspektów bezpieczeństwa. Parametry bezpieczeństwa odnoszą się m.in. do parkingów, 

tras wolnych od przeszkód, drzwi i wejść, posadzek, oświetlenia. Zaś potwierdzenie, że zostały spełnione 

wymagania w obszarze bezpieczeństwa zmusza do przeprowadzenia procesu certyfikacji z udziałem 

jednostki notyfikowanej. 

 

Stanowisko Prezesa UTK wydane w 2018 r. pozwoliło również rozstrzygnąć wątpliwości rynku dotyczące 

stosowania wymagań dla pojazdów szynowo–drogowych, będących szczególnym przypadkiem pojazdów 

specjalnych. Dla pojazdów specjalnych mają zastosowanie wymagania europejskie zawarte głównie 

w TSI Loc&Pas (przy czym jej stosowanie nie jest obligatoryjne dla tych pojazdów) oraz wymagania 

krajowe zawarte w Liście Prezesa UTK. Dla pojazdów dwudrogowych wymagania krajowe mają jednak 

zastosowanie w zakresie ograniczonym do kilku wymagań zasadniczych. Kwestia zastosowania 

odpowiednich wymagań zawartych w części B (podsystem „Tabor”) Listy Prezesa UTK do pojazdów 

szynowo–drogowych dotychczas nie była jednoznaczna z uwagi na specyfikę rozwiązań konstrukcyjnych 

stosowanych w tych pojazdach. Z tego powodu w 2018 r. przy współpracy z jednostkami oceniającymi 

zostało opracowane i opublikowane stanowisko Prezesa UTK dotyczące zasad weryfikacji w procesie 



 

 35 

  Działalność Prezesa UTK w 2018 r. 

dopuszczania do eksploatacji i eksploatacji pojazdów szynowo–drogowych. W stanowisku tym zarówno 

wskazane zostały konkretne normy, jakie pojazdy dwudrogowe powinny spełniać celem wykazania 

zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jak również określone zostały zasady bezpiecznej eksploatacji 

tych pojazdów. 

Omawiając aspekty bezpieczeństwa systemu kolejowego, nie można pominąć jednego z kluczowych 

czynników zwiększających bezpieczeństwo w obszarze wyrobów kolejowych, czyli ETCS. Wyposażanie 

pojazdów w ETCS wpływa bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa między innymi poprzez sygnalizację 

kabinową, która eliminuje ewentualne błędy ludzkie, wynikające np. z braku widoczności semaforów, czy 

z nieznajomości szlaku przez maszynistę. ETCS umożliwia także kontrolę zgodności prowadzenia pojazdu 

z otrzymanym zezwoleniem na jazdę. Jeśli pociąg prowadzony jest niezgodnie z zezwoleniem, na początku 

system sygnalizuje tą niezgodność, a w razie potrzeby rozpoczyna hamowanie. Ponadto, system ten 

umożliwia bezpieczne pobieranie informacji o aktualnych ograniczeniach ruchu na sieci. Wyposażanie 

zatem pojazdów kolejowych w system ETCS to inwestycja w wyższy poziom bezpieczeństwa, ograniczenie 

ryzyka zdarzeń kolejowych i większą przepustowość linii. 

W 2018 r. utrzymała się tendencja z 2017 r. związana z wprowadzaniem do eksploatacji pojazdów 

trakcyjnych z zabudowanym systemem ETCS. Według deklaracji przewoźników na koniec 2018 r. 

dysponowali oni 157 zespołami trakcyjnymi oraz 58 lokomotywami wyposażonymi w ETCS. W stosunku 

do roku 2017 r. przybyło zatem 27 lokomotyw i 12 zespołów trakcyjnych wyposażonych w ten system. 

Odnotowany wzrost wyposażenia pojazdów w ETCS nie jest zadowalający. Niemniej podkreślić należy 

pozytywny trend dostosowywania taboru do wymań zasadniczych w omawianym obszarze. Jak już 

zostało zaznaczone, wdrażanie systemu ETCS to ukierunkowanie działań na zwiększanie poziomu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego i usprawnienie procesu przewozowego. 

Istotnym elementem działalności Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa rynku wyrobów były również 

szkolenia dla podmiotów w ramach projektu Akademii UTK, dotyczące obowiązków związanych 

z interoperacyjnością systemu kolei w procesie inwestycyjnym, a także praktycznych aspektów 

stosowania wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do eksploatacji. 

 Nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe 

Od 1 marca 2016 r., na mocy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK realizuje nadzór 
nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe. Komisje kolejowe zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie wypadków poważnych, wypadków i incydentów ustalają okoliczności 
i przyczyny wypadku lub incydentu, określają szacunkowo rozmiary strat z tego tytułu oraz wnioski 
zapobiegające powstaniu podobnego wypadku lub incydentu w przyszłości.  

Działania nadzorcze prowadzone są na wszystkich etapach badania zdarzenia przez komisję kolejową. 

Materiały gromadzone przez komisje są poddawane wnikliwej merytorycznej analizie w zakresie 

ustalanych okoliczności zdarzenia i spełnienia szeroko pojętych warunków bezpieczeństwa przez 

uczestników rynku kolejowego.  

W przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu, Prezes UTK zwraca się 

do przewodniczącego komisji kolejowej o usunięcie nieprawidłowości w zgromadzonym materiale tak, 

aby był on zgodny z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie poważnych wypadków, 

wypadków i incydentów. W szczególnych przypadkach, gdy wyjaśnienie przyczyn zdarzenia ma kluczowy 

wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa, w oddziałach terenowych UTK organizowane są spotkania 

z członkami komisji kolejowych. 

W 2018 r. przeprowadzono 2002 działania nadzorcze w zakresie nadzoru nad postępowaniami 

prowadzonymi przez komisje kolejowe. W 270 (13,5%) nadzorowanych postępowaniach konieczne było 

przeprowadzenie dodatkowych działań z uwagi na występujące nieprawidłowości. W 2018 r. odbyły się 

63 spotkania, na których pracownicy oddziałów terenowych UTK udzielili członkom komisji wsparcia 

merytorycznego w celu wypracowania ostatecznych wniosków z postępowania.  
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Skuteczność przeprowadzonych działań prezentuje się w następujący sposób:. 

• w 79% komisje kolejowe uzupełniły lub skorygowały protokoły ustaleń końcowych, 

uwzględniając uwagi sformułowane przez Prezesa UTK; 

• w 14% przyjęto argumentację przewodniczącego komisji; 

• w 4% postępowanie jest na etapie procedowania; 

• w 3% uzupełniono materiał dowodowy. 

 Skuteczność przeprowadzonych działań w 2018 r. 

 

Nadzór Prezesa UTK nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe nie ogranicza się 

wyłącznie do działań o charakterze nadzorczym, Prezes UTK w ramach Akademii UTK organizuje 

cykliczne szkolenia i warsztaty dla komisji kolejowych. W 2018 r. odbyły się 2 szkolenia, w trakcie których 

zostało przeszkolonych 124 członków komisji kolejowych.  

Organizowane warsztaty mają na celu doskonalenie praktyk członków komisji kolejowych w prowadzeniu 

postępowań. Podczas szkoleń omawiane były najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość 

prowadzonych postępowań.  

 Licencjonowanie maszynistów 

 Wydawanie licencji maszynisty 

Do Prezesa UTK w 2018 r. wpłynęło 4 096 wniosków związanych z licencjami maszynisty. Z 2017 r. 

pozostało do realizacji 377 wniosków, co łącznie stanowiło 4 473 wniosków do realizacji w 2018 r. 

W 2018 r. zrealizowanych zostało 4 306 spraw związanych z licencjonowaniem maszynistów, w tym 

wydano: 

• 3 923 spersonalizowanych blankietów licencji maszynisty; 

• 110 decyzji umarzających postępowanie; 

• 6 decyzji przywrócenia licencji maszynisty; 

• 16 wtórników licencji. 

Ponadto wykonano 250 aktualizacji licencji maszynisty. Jeden wniosek pozostawiono bez rozpoznania. 
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Do 29 października 2018 r. maszyniści mogli w sposób uproszczony wymienić dotychczas posiadane 

prawo kierowania na licencję maszynisty. Od tej daty do prowadzenia pociągów wymagane jest 

posiadanie dwóch dokumentów: licencji maszynisty wydawanej przez Prezesa UTK oraz świadectwa 

maszynisty, które uzyskuje się u pracodawcy. Regulacje takie wynikają z prawa UE. 

 

Mając na względzie właściwe zaplanowanie i zoptymalizowanie procesu wymiany, przedsiębiorstwa 

kolejowe zostały zobowiązane do złożenia zapotrzebowania na licencje maszynisty dla zatrudnianych 

przez siebie pracowników i cyklicznego jego uaktualniania. Liczba wniosków składanych do Prezesa UTK 

przez podmioty rynku kolejowego była monitorowana i weryfikowana z harmonogramami 

zapotrzebowania. W celu kontrolowanego wpływu wniosków w 2018 r. na stronie internetowej UTK 

8 razy publikowane były informacje przypominające o zakończeniu okresu przejściowego, w którym 

w sposób uproszczony osoby zainteresowane mogły wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty. 

Ponadto w korespondencji bezpośrednio kierowanej do najbardziej znaczących kolejowych 

przedsiębiorstw i organizacji związkowych UTK przekazywał informacje o dobiegającym końca okresie 

przejściowym i zabiegał o przyspieszenie składania wniosków. Pracownicy UTK przeprowadzili setki 

rozmów telefonicznych z wnioskodawcami i przedstawicielami podmiotów rynku kolejowego, w których 

wyjaśniali wątpliwości w zakresie uzyskiwania uprawnień przez maszynistów i kandydatów 

na maszynistów. Od 2017 r. wnioski składane były za pomocą SOLM. Aplikacja pozwala na elektroniczne 

złożenie wniosku oraz eliminuje większość błędów popełnianych przez wnioskodawców. W konsekwencji 

podjętych działań, w latach 2012-2018 zostało wydanych 18 073 licencji maszynisty. 

W obszarze licencjonowania maszynistów, oprócz priorytetowego zadania, jakim było obsłużenie 

wszystkich wniosków o wymianę praw kierowania na licencje maszynisty, bardzo ważnym zadaniem było 

wprowadzanie do SOLM orzeczeń lekarskich, przekazywanych Prezesowi UTK zgodnie 

z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz 

oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie 

jego ważności. W 2018 r. do UTK wpłynęło 13 878 orzeczeń lekarskich od podmiotów medycznych 

wpisanych na prowadzoną przez Prezesa UTK listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań 

lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty 

(lista podmiotów uprawnionych). W 2018 r. do SOLM wprowadzonych zostało 14 958 orzeczeń 

lekarskich.  

W wyniku informacji uzyskanych z orzeczeń lekarskich, w drodze decyzji, zostały zawieszone 73 licencje 

maszynisty, a 50 licencji zostało cofniętych z powodu czasowego lub trwałego niespełniania wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych przez posiadaczy licencji.  
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Realizowanie ustawowych zadań Prezesa UTK znacząco ułatwił SOLM, wdrożony 

1 stycznia 2017 r., wyróżniony nagrodą „Skrzydła IT w Administracji”. Informacje przekazywane 

w orzeczeniach lekarskich, dotyczące osób nie spełniających wymagań zdrowotnych są monitorowane, 

a utrata ważności badań lekarskich lub ich brak jest automatycznie przedstawiana w SOLM w postaci 

zmiany statusu licencji na „nieważna”. W celu zwiększenia skuteczności i zmniejszenia przewlekłości 

postępowań w zakresie zawieszenia licencji, po uzyskaniu negatywnych wyników badań lekarskich przez 

posiadaczy licencji, w połowie 2018 r. została podjęta decyzja o rozbudowie SOLM poprzez utworzenie 

modułu medycznego. Moduł przeznaczony jest dla przedstawicieli podmiotów wpisanych na listę 

podmiotów uprawnionych i umożliwia wprowadzanie orzeczeń lekarskich do systemu przez pracowników 

tych podmiotów. SOLM został dostosowany w obszarze rejestracji orzeczeń lekarskich poprzez 

możliwość udostępnienia interfejsu dla pracowników ww. podmiotów, pozwalającego na wprowadzanie 

danych z orzeczenia lekarskiego, bezpośrednio po przeprowadzeniu badania lekarskiego.  

 

Powyższe usprawnienie po wdrożeniu aplikacji SOLM u podmiotów medycznych i zmiana przepisów 

prawa w zakresie obowiązku przekazywania orzeczeń lekarskich w wersji elektronicznej, znacznie 

przyspieszy przepływ informacji pomiędzy podmiotami wykonującymi badania lekarskie a Prezesem UTK. 

Aktualna informacja o spełnianiu lub niespełnianiu wymagań zdrowotnych przez maszynistów pozwoli 

na bieżące monitorowanie jednego z ważnych elementów mających bezpośredni wpływ 

na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

 Ośrodki szkolenia i egzaminowania 

W rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, według 

stanu na koniec 2018 r., znajdowało się 35 podmiotów. 

W 2018 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UTK wpisano pięć nowych ośrodków szkolenia 

i egzaminowania: 

• Koleje Dolnośląskie S.A.; 

• CTL Logistics sp. z o.o.; 
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• Freightliner PL sp. z o.o.; 

• Ecco Rail sp. z o.o.; 

• CMGI Simulations and Training sp. z o.o. 

Wszystkie nowe ośrodki zadeklarowały prowadzanie szkoleń i egzaminów kandydatów na maszynistów 

w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty oraz szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

maszynistów. Dwa z nich zadeklarowały także chęć szkolenia i egzaminowania obcokrajowców.  

W 2018 r. z rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, 

wykreślono na jego wniosek podmiot BKHW Logistic sp. z o.o.  

W 2018 r. 21 ośrodków szkolenia i egzaminowania rzeczywiście przeprowadziło szkolenia i egzaminy dla 

kandydatów na maszynistów, a więc 40% podmiotów szkoliło jedynie maszynistów albo nie prowadziło 

żadnej działalności. 9 ośrodków przeprowadziło zarówno szkolenia i egzaminy w celu uzyskania licencji, 

jak też świadectwa maszynisty, 8 tylko w celu uzyskania licencji maszynisty, a 4 tylko w celu uzyskania 

świadectwa maszynisty (większość z Grupy PKP).  

W 2018 r. 17 ośrodków (prawie 50%) zorganizowało egzaminy dla kandydatów na maszynistów w celu 

uzyskania licencji maszynisty. Dla porównania w 2017 r. takie egzaminy zorganizowało 10 ośrodków. 

Egzaminy na świadectwo maszynisty dla kandydatów na maszynistów przeprowadziło 13 podmiotów, 

co stanowi 37% wszystkich znajdujących się w rejestrze. Pomimo wzrostu liczby ośrodków szkolących 

na świadectwo maszynisty o dwa, udział pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do 2017 r. 

Wzrosła liczba przewoźników kolejowych szkolących na świadectwo maszynisty z 6 do 9. Liczba 

podmiotów prowadzących wyłącznie działalność szkoleniową nie uległa zmianie i wynosi 4. 

Większość ośrodków wpisanych w 2018 r. do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania jest 

w posiadaniu przewoźników i będzie służyć do szkolenia i egzaminowania własnych maszynistów. 

Jest to kontynuacja tendencji z poprzednich lat.  

 Odpowiedzialność maszynistów  

Maszyniści podlegają odpowiedzialności z tytułu popełnianych wykroczeń. Najczęściej popełnianym 

przez nich wykroczeniem jest brak złożenia odpowiedniego oświadczenia pracodawcy przed 

rozpoczęciem świadczenia przez nich pracy lub usług. Przepis art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym 

przewiduje obowiązek składania przez maszynistów oświadczeń o świadczeniu bądź nieświadczeniu 

pracy lub usług na rzecz innych podmiotów kolejowych. Obowiązek złożenia oświadczenia powstaje 

w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie w każdym przypadku podjęcia albo 

zaprzestania wykonywania czynności maszynisty na rzecz więcej niż jednego podmiotu. Oświadczenie 

powinno zawierać informację dotyczącą przeciętnej tygodniowej liczby godzin prowadzenia pojazdu 

kolejowego lub pociągu u innego podmiotu. Oświadczenie następnie jest przekazywane Prezesowi UTK, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

Przepis art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym został wprowadzony ustawą z dnia 

12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie 

kolejowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1033). Ustawa ta weszła w życie w dniu 7 października 2013 r. Ratio legis 

tego przepisu jest identyfikacja przypadków, w których maszyniści wykonują czynności na rzecz więcej 

niż jednego podmiotu oraz monitorowanie czasu pracy maszynistów. Działanie maszynisty polegające 

na zaniechaniu złożenia oświadczenia zawierającego prawdziwe dane może prowadzić do zafałszowania 

obrazu sytuacji, który uniemożliwia Prezesowi UTK należyte sprawowanie nadzoru nad zagadnieniem 

czasu pracy maszynistów. Odbija się to również negatywnie na proces wymiany informacji między 

podmiotami zatrudniającymi maszynistów w celu opracowania harmonogramu pracy tych osób 
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tak, by zapewnić właściwy czasu pracy. Ten ostatni obowiązek został nałożony na podmioty sektora 

kolejowego w Raporcie Rocznym z działalności PKBWK za rok 2012 1. 

W świetle powyższego obowiązku w treści art. 65 ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym jest wskazane: 

kto uchyla się od złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ust. 1, albo zawiera w nim informacje 

niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny.  

Innym wykroczeniem popełnianym przez maszynistów jest wykonywanie czynności na stanowisku 

maszynisty bez posiadania wymaganych do tego kwalifikacji (np. brak znajomości odcinków linii 

kolejowych). 

Zachowanie takie jest penalizowane w treści art. 65 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie 

ze wskazanym przepisem, kto prowadzi pojazd kolejowy lub wykonuje pracę na stanowisku bezpośrednio 

związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nie posiadając wymaganych do tego 

kwalifikacji, lub dopuszcza do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem 

ruchu kolejowego osobę, która takich kwalifikacji nie posiada, podlega karze grzywny. 

Uchybienia dotyczące dopuszczenia osoby bez wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, skutkują znaczącym 

obniżeniem poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie pociągu 

bez wymaganych do tego kwalifikacji zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia kolejowego, 

co należy utożsamiać z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego. 

W 2018 r. sądy powszechne wydały 27 wyroków w sprawie wykroczeń popełnianych przez maszynistów, 

orzeczone grzywny wynosiły łącznie 10 800 zł. W 23 przypadkach wyroki dotyczyły uchylania się 

od składania oświadczeń albo zawarcia w nich informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Pozostałe 

4 wyroki dotyczyły wykonywania czynności na stanowisku maszynisty bez posiadania wymaganych 

do tego kwalifikacji. Wobec 3 skierowanych do sądu wniosków o ukaranie sądy uznały za wystarczające 

orzeczenie kary nagany. 

 Zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych 

W 2017 r. wprowadzono nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych 

eksploatacji pojazdów kolejowych. Główną zmianą było zniesienie obowiązku zatwierdzania 

przez Prezesa UTK DSU dla pojazdów: przeznaczonych wyłącznie do użytku turystycznego 

nieporuszających się po sieci kolejowej, kolei wąskotorowych, przeznaczonych do użytku lokalnego 

nieporuszających się po sieci kolejowej oraz podlegających obowiązkowi wpisu do NVR. 

Zmiany w przepisach spowodowały zmniejszenie liczby wniosków o zatwierdzenie DSU wpływających 

do Prezesa UTK. W 2018 r. wydano 42 decyzje zatwierdzające DSU oraz 8 decyzji zatwierdzających 

zmiany w decyzjach zatwierdzających DSU. Natomiast dla porównania warto wskazać, że w 2017 r. 

wydano 184 decyzji zatwierdzających DSU oraz 1 decyzję zatwierdzającą zmiany w decyzji 

zatwierdzającej DSU. 

 Zestawienie zatwierdzonych DSU w latach 2010-2018 

rodzaj 
dokumentu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Suma 

DSU 102 353 346 325 758 684 330 185 50 3133 

                                                                            

1 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie Raportu 
Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (Dz. Urz. MTBiGM z dnia 10 października 2013 r.) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjxgq2tsltqmfyc4nbyguztkmbwgu
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

Dane o wypadkach i incydentach na sieci kolejowej uzyskiwane są od zarządców infrastruktury, którzy 

powiadamiają o zdarzeniach Przewodniczącego PKBWK oraz Prezesa UTK. Obowiązek zgłaszania 

zdarzeń wynika z rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów.  

Zgodnie definicjami zawartymi w ustawie o transporcie kolejowym wypadek oznacza niezamierzone 

nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne 

konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Do wypadków zalicza się w szczególności: 

kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd 

kolejowy będący w ruchu, pożar pojazdu kolejowego. Poważny wypadek to każdy wypadek spowodowany 

kolizją, wykolejeniem lub innym podobnym zdarzeniem, mającym oczywisty wpływ na regulacje 

bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem: z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną 

lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi osobami lub powodujący znaczne zniszczenie pojazdu 

kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez 

komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro. Incydent to każde zdarzenie inne niż wypadek 

lub poważny wypadek, związane z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo. Poważny 

wypadek to szczególny przypadek wypadku, o znacznie poważniejszych od niego konsekwencjach. 

 

Dane statystyczne o zdarzeniach publikowane przez obydwa organy mogą się nieznacznie różnić z uwagi 

na zakres zbieranych danych (uwzględnianie lub nie sieci funkcjonalnie wyodrębnionej z systemu kolei 

oraz zasad korygowania danych historycznych).  

W części dotyczącej danych statystycznych sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa opracowane zostało 

na podstawie informacji o zdarzeniach zaistniałych w 2018 r., przekazanych przez podmioty sektora 

kolejowego i zgromadzonych w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych prowadzonym przez Prezesa UTK, 

według jego stanu na 5 sierpnia 2019 r. 
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 Wypadki na liniach kolejowych  

W 2018 r. na ogólnodostępnej sieci kolejowej i sieci funkcjonalnie wyodrębnionej z systemu kolei doszło 

do 607 wypadków i poważnych wypadków. W porównaniu do 2017 r. oznacza to spadek liczby zdarzeń 

o 2,3%. 

 Zestawienie wypadków i poważnych wypadków na liniach kolejowych (bez bocznic) w latach 
2011–2018 

 

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, klasyfikacja rodzajowa wypadków kolejowych obejmuje: 

• kolizje; 

• wykolejenia; 

• zdarzenia na przejazdach i przejściach; 

• zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu; 

• pożar pojazdu kolejowego. 

Najliczniejszymi rodzajami wypadków, do których dochodziło na sieci kolejowej w 2018 r., były zdarzenia 

z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych, które stanowiły 36,9% wszystkich wypadków. 

Drugą co do liczebności grupą były wypadki na przejazdach, których udział procentowy wyniósł 35,4%. 

Łącznie te dwa rodzaje zdarzeń stanowiły 72,3% wszystkich wypadków na liniach kolejowych. Stanowiły 

one 98,2% wypadków, na które system kolejowy miał wpływ minimalny, albo nie miał go wcale. Zostały 

one  opisane w rozdziale 5.2. 

Kolizje i wykolejenia, stanowiące w 2018 r. w sumie 26,4% wypadków, są zdarzeniami, do których 

dochodzi zwykle z przyczyn leżących po stronie systemu kolejowego: wskutek niesprawności urządzeń 

technicznych lub braku efektywności procedur oraz czynnika ludzkiego (po stronie przewoźnika 

kolejowego lub zarządcy infrastruktury). Możliwość ograniczenia liczby tych dwóch typów wypadków 

zależy bezpośrednio od działań podejmowanych przez zarządców infrastruktury i przewoźników 

kolejowych, ale także projektantów, producentów i dostawców oraz wykonawców usług budowlanych 

i utrzymaniowych.  
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Struktura wypadków na sieci kolejowej w 2018 r. z podziałem na rodzaje zdarzeń 

 

 Rodzaje wypadków (sieć ogólnodostępna i funkcjonalnie oddzielona) w latach 2013–2018 

lp. rodzaje zdarzeń 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

W PW W PW W PW W PW W PW W PW 

1. kolizje 55 0 56 1 53 0 59 0 84 1 57 0 

2. wykolejenia 136 0 134 0 122 0 110 0 108 0 103 0 

3. 
wypadki 
na przejazdach 

254 1 216 0 206 2 210 2 211 3 209 6 

4. 

wypadki 
z udziałem osób i 
poruszających się 
pojazdów 
kolejowych 

253 0 254 0 247 0 194 0 207 0 224 0 

5. 
pożar pojazdu 
kolejowego 

2 0 3 0 0 0 3 0 1 0 5 0 

6. inne 3 0 7 0 8 0 3 0 6 0 3 0 

 łączna liczba 704 671 638 581 621 607 

W – wypadek, PW – poważny wypadek 

 

W 2018 r. spośród 607 wypadków, 6 zakwalifikowanych zostało jako wypadki poważne (wszystkie miały 

miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych). Zostały one opisane w rozdziale 8.2. 

Minimalizacja zagrożeń w tym zakresie nie zależy jednak wyłącznie od działań podmiotów sektora 

kolejowego. Prezes UTK podejmuje działania mające na celu propagowanie bezpiecznych zachowań 

podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, przedstawione w podrozdziale 8.1.2. 
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 Wypadki w ramach systemu kolejowego i z udziałem strony trzeciej 

Wypadki na kolei możemy też zakwalifikować do jednej z dwóch grup, w zależności od tego, czy przyczyna 

ich powstania leży wyłącznie po stronie systemu kolejowego czy też ma związek z czynnikami lub osobami 

spoza tego systemu. Według tych kryteriów wszystkie wypadki dzielą się na: 

• wypadki w ramach systemu kolejowego; 

• wypadki na styku pomiędzy systemem kolejowym i stroną trzecią. 

Wypadki w ramach systemu kolejowego w 2018 r. wynikały m.in. z następujących przyczyn: 

• niezatrzymanie się przed sygnałem „Stój” lub sygnałem „Jazda manewrowa zabroniona” 

(27 wypadków); 

• uszkodzenie lub zły stan techniczny nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynieryjnego 

(21 wypadków); 

• najechanie na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (18 wypadków); 

• nałożenie się jednocześnie kilku przyczyn, tworzących równoważne przyczyny (15 wypadków); 

• nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych (15 wypadków); 

• zły stan techniczny wagonu (14 wypadków); 

• przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 

(12 wypadków); 

• wyprawienie pojazdu po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu 

(11 wypadków). 

W wypadkach tych nie było ofiar śmiertelnych. Jedna osoba (kierownik pociągu) została ciężko ranna 

w wyniku uderzenia uchylonych drzwi pociągu w pozostawione na krawędzi peronu (w pasie 

bezpieczeństwa) płytki chodnikowe.  

Wypadki z udziałem podmiotów zewnętrznych i zasadniczo niezależnych od systemu kolejowego 

to wypadki: 

• na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych (215);  

• z udziałem osób znajdujących się na torach w miejscach niedozwolonych (203); 

• z udziałem osób i pojazdów kolejowych w ruchu, w tym podczas wskakiwania do i wyskakiwania 

z pociągu (21); 

• z udziałem pojazdów drogowych poza przejazdami na stacjach i szlakach (5); 

• wskutek działania czynników atmosferycznych (huragan, powódź itp.) (2); 

• wskutek rozmyślnego działania osób trzecich na szkodę systemu kolejowego (1). 

W 2018 r. miało miejsce łącznie 447 tego rodzaju wypadków, w których zginęło 195 osób, a 82 zostały 

ciężko ranne. Zdarzenia z udziałem strony trzeciej stanowią łącznie 73,6% wszystkich wypadków, jakie 

odnotowano w 2018 r. na liniach kolejowych. 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego w latach 2013–2018 

 

 

 Ofiary wypadków zależnych i niezależnych od systemu kolejowego w latach 2013–2018 

 

Liczba wypadków w ramach systemu kolejowego w 2018 r. spadła o 10 zdarzeń w stosunku do roku 

ubiegłego. Nie odnotowano w nich ofiar śmiertelnych, natomiast jedna osoba została ciężko ranna. 

Nadal dominującą grupą są wypadki zaistniałe z przyczyn leżących na styku systemu kolejowego i strony 

trzeciej. Generują one blisko 100% ofiar śmiertelnych i ciężko rannych we wszystkich wypadkach. 
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 Zdarzenia w skutek pominięcia sygnału „Stój” lub uruchomienia pojazdu 

kolejowego bez zezwolenia (SPAD) 

Pomijanie przez maszynistów sygnałów zabraniających dalszej jazdy było nadal problemem w 2018 r. 

Dotyczy to zarówno miejsc, w których nie dochodziło do zagrożenia kolizją z pojazdem kolejowym, jak 

i miejsc, w których maszyniści pomijali sygnał „Stój” na semaforze i wjeżdżali w przestrzeń 

zarezerwowaną dla innych pojazdów kolejowych.  

Zwiększoną liczbę zgłaszanych incydentów (kat. C44) można przypisać podnoszeniu się poziomu kultury 

bezpieczeństwa. Nie możemy natomiast zapominać, że niosą one ze sobą bardzo duże ryzyko, gdyż 

w nieznacznie zmienionych okolicznościach konsekwencje takich zdarzeń mogą być tragiczne. Zdarzenia 

tych kategorii (tzw. „SPAD”) są zatem na bieżąco monitorowane przez Prezesa UTK. 

Ich przyczyny leżą najczęściej po stronie tzw. czynnika ludzkiego. Jest to m.in. niezachowanie należytej 

ostrożności, niewłaściwa obserwacja przedpola jazdy, nieprawidłowe odczytanie wskazań 

sygnalizatorów, niewłaściwa współpraca maszynisty z kierownikiem pociągu, uruchomienie pojazdu 

kolejowego bez zezwolenia, brak reakcji maszynisty na sygnały manewrowe podawane bezpośrednio 

przed zdarzeniem czy niedostosowanie prędkości do warunków miejscowych. Przyczyny tych zdarzeń 

mogą być wiązane m.in. ze złym stanem psychofizycznym maszynisty, brakami w wyszkoleniu oraz 

błędami w komunikacji między osobami uczestniczącymi w ruchu pociągów i składów manewrowych.  

 Monitorowanie przypadków SPAD 

Liczby wskazują, że od 2015 do 2017 r. notowany był spadek zdarzeń kategorii B04 (wypadki). 

Po utrzymywaniu się wypadków w latach 2015-2017 na poziomie około 20 rocznie, w 2018 r. nastąpił 

ich wzrost do poziomu najwyższego od 2013 r. – 35 wypadków (wzrost o 75% w stosunku do 2017 r.). 

W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił natomiast niewielki wzrost liczby incydentów 

oraz znaczny wzrost liczby sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. 

 Liczba zdarzeń kat. B04, C44 oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych u wszystkich 
przewoźników w latach 2013–2018 (na liniach i bocznicach) 

 

W związku ze wzrostem liczby zdarzeń SPAD, Prezes UTK podjął działania poprzez wdrożenie systemu 

monitorowania przypadków minięcia sygnału zabraniającego dalszej jazdy: każde takie zdarzenie jest 

na bieżąco analizowane pod kątem okoliczności jego zaistnienia oraz przewoźnika biorącego udział 

w zdarzeniu. W 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania w sprawie minięcia sygnału 

„Stój”. Wyniki prac przedstawiono w podrozdziale 15.2.4. 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Zdarzenia podczas wykonywania prac modernizacyjnych 
i remontowych na liniach kolejowych 

Prezes UTK prowadzi monitorowanie zdarzeń z udziałem przedsiębiorstw wykonujących inwestycje 

i remonty na liniach kolejowych. 

Zgodnie z zapisami art. 17a ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, zarządcy i przewoźnicy kolejowi 

tworzą systemy zarządzania bezpieczeństwem. Powinni to robić tak, aby systemy te zapewniały nadzór 

nad ryzykiem związanym z wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, łącznie 

z ryzykiem podwykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z utrzymaniem.  

Zarządca infrastruktury w ramach posiadanego SMS musi weryfikować kompetencje zarówno 

dostawców, jak i wykonawców oraz kontrolować i weryfikować stan bezpieczeństwa oraz wyniki 

procesów realizowanych przez wykonawcę bądź dostawcę, a w razie stwierdzenia takiej konieczności 

podejmować odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia współpracy. 

 

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie systemu kolejowego i nadzór nad 

ryzykiem w tym zakresie spoczywa na przedsiębiorstwach kolejowych. Są one zobowiązane do wdrożenia 

niezbędnych środków nadzoru ryzyka w ramach zarządzania ryzykiem wspólnym i ich rewidowania 

w przypadku braku skuteczności podejmowanych działań.  

Z posiadanych danych wynika, że w latach 2016–2018 liczba zdarzeń zaistniałych podczas prowadzenia 

prac inwestycyjnych i remontowych utrzymuje się na poziomie około 20 rocznie, zaś łącznie w tych latach 

miało miejsce 65 wypadków i incydentów.  

Najwięcej zdarzeń w 2018 r. polegało na uszkodzeniu nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, 

niewłaściwym wykonywaniu robót, np. nieprawidłowym rozładunku materiałów, pozostawieniu 

materiałów i sprzętu na torze lub w skrajni. Niepokoi szczególnie liczba zdarzeń polegająca na najechaniu 

pojazdu kolejowego na inny pojazd lub przeszkodę. 
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Do najczęstszych przyczyn takich zdarzeń należą: 

• niezachowanie ostrożności i wejście pracownika w skrajnię taboru czynnego toru; 

• pozostawienie przedmiotów lub maszyn w skrajni taboru czynnego toru; 

• niewłaściwa organizacja robót; 

• brak kierowania ruchem w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego; 

• wykonywanie robót w niewłaściwym lub nieuzgodnionym czasie; 

• niewłaściwe zabezpieczenie miejsca robót. 

Wśród środków zapobiegawczych proponowanych przez komisje kolejowe badające wypadki i incydenty 

znalazły się: dodatkowe kontrole wykonawców robót prowadzonych w sąsiedztwie czynnego toru 

kolejowego; dodatkowe szkolenia z zasad bhp obowiązujących podczas wykonywania prac na terenie 

kolejowym oraz właściwego i bezpiecznego wygrodzenia terenu; szkolenia z zasad zabierania 

i podstawiania sprzętu budowlanego w sąsiedztwie toru czynnego; przeprowadzenie pouczeń dla 

kierowników robót w zakresie przestrzegania wszystkich wytycznych regulaminów tymczasowych, jak 

i w zakresie prawidłowego komunikowania się z dyżurnymi ruchu podczas prowadzenia prac. Zalecane 

jest zwrócenie uwagi podczas szkoleń na konieczność bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp oraz 

regulaminów tymczasowych.  

W ramach działań prowadzonych przez Prezesa UTK, 17 stycznia 2018 r. zebrał się Zespół 

ds. monitorowania. W trakcie spotkania poruszono kwestię wpływu na bezpieczeństwo podczas 

prowadzenia robót przy czynnych torach kolejowych. W podsumowaniu skonkludowano m.in., 

że za bezpieczeństwo w trakcie inwestycji odpowiadają nie tylko bezpośredni wykonawcy prac, lecz 

również zarządca infrastruktury, który powinien skutecznie przeszkolić z zasad bezpieczeństwa 

na obszarze kolejowym oraz nadzorować w tym zakresie wykonawców prac. Czas trwania szkolenia 

powinien być dostosowany do ilości koniecznej do przekazania wiedzy i właściwego jej przyswojenia przez 

wykonawców. Szkolenia takie powinny przewidywać również weryfikację zdobytej wiedzy, np. poprzez 

przeprowadzanie egzaminów.  

Organizowanie regularnych spotkań zarządcy infrastruktury z wykonawcami inwestycji stanowi dobrą 

platformę wymiany doświadczeń, poglądów, wspólnego diagnozowania problemów oraz szerzenia 

najlepszych praktyk w zakresie promowania bezpieczeństwa transportu kolejowego i minimalizacji 

ryzyka wystąpienia zdarzeń kolejowych.  

Zarządcy infrastruktury powinni też obowiązkowo uwzględniać w Specyfikacjach Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa na placu budowy, stosowanych 

systemów/środków zabezpieczających itp. W ramach posiadanego SMS zarządca powinien weryfikować 

kompetencje dostawców i wykonawców oraz kontrolować i weryfikować stan bezpieczeństwa oraz 

wyniki procesów realizowanych przez wykonawcę bądź dostawcę.  

Pozostałe ustalenia z posiedzenia Zespołu ds. monitorowania przedstawione zostały 

w podrozdziale 15.2.1. 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Liczba zdarzeń związanych z wykonywaniem inwestycji i remontów na liniach kolejowych 
w latach 2016–2018 z podziałem na kategorie 

kat. opis przyczyny 
liczba zdarzeń 

suma 
2016 2017 2018 

B04 
niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem "Stój" lub 
w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

0 1 0 1 

B09 

uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, 
w tym również niewłaściwe wykonywanie robót, np. nieprawidłowy 
rozładunek materiałów, nawierzchni, pozostawienie materiałów 
i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni pojazdu 
kolejowego lub najechanie pojazdu kolejowego na elementy budowli 

2 2 1 5 

B13 
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę 
(np. płozę hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy itp.) 

1 3 0 4 

B15 
przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia 
i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym 

1 0 0 1 

B19 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę 
drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-
drogowym wyposażonym w samoczynny system przejazdowy 
z sygnalizacją świetlną i rogatkami (kat. B) 

1 1 0 2 

B20 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę 
drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-
drogowym wyposażonym w samoczynny system przejazdowy 
z sygnalizacją świetlną i bez rogatek (kat. C) 

0 0 1 1 

B23 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę 
drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie poza przejazdami kolejowo-
drogowymi na stacjach i szlakach lub na torze komunikacyjno-
dojazdowym do bocznicy 

0 2 0 2 

B34 
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez 
tory poza przejazdami kolejowo-drogowymi lub przejściami na stacjach 
i szlakach 

1 0 4 5 

B35 
zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego 
(wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, pojazdu kolejowego, silny dojazd 
lub gwałtowne hamowanie pojazdu kolejowego) 

0 0 1 1 

C44 
niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub 
w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

0 3 2 5 

C46 
wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

1 0 0 1 

C51 

uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, również 
niewłaściwe wykonywanie robót, np. wadliwy rozładunek materiałów, 
pozostawienie materiałów i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na 
torze lub w skrajni pojazdu kolejowego 

10 7 12 29 

C52 

nieprawidłowe zadziałanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
powodujące: 
- nieosłonięcie sygnałem „Stój” odstępu blokady liniowej, zajętego 
przez pojazd kolejowy, - nastawienie sygnału zezwalającego 
na semaforze przy nieprawidłowo ułożonej drodze przebiegu, 
nieprawidłowej pracy urządzeń niezajętości torów lub rozjazdów, 
niewłaściwym działaniu urządzeń blokady stacyjnej lub liniowej,  
- nieostrzeganie i niezabezpieczenie użytkowników drogi przed 
pociągiem zbliżającym się do przejazdu kolejowo-drogowego lub 
przejścia wyposażonego w system przejazdowy 

1 0 0 1 

C60 
najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę (np. płozę hamulcową, 
wózek bagażowy, pocztowy itp.) bez wykolejenia i ofiar w ludziach 1 4 2 7 

 łączna liczba 19 23 23 65 
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 Miernik wypadków 

W celu zaprezentowania danych dotyczących poziomu bezpieczeństwa i trendów w tym zakresie 

Prezes UTK oblicza corocznie tzw. miernik wypadków, odnosząc liczbę wypadków na liniach kolejowych 

do wykonanej w danym roku pracy eksploatacyjnej. 

W 2018 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba wypadków, a wielkość pracy eksploatacyjnej wzrosła o około 

4,6%. Miernik wypadków jest zatem niższy o 0,17 od wartości z 2017 r., a jednocześnie najniższy 

od 2008 r. Na zmniejszenie liczby wypadków mają niewątpliwie wpływ działania podejmowane zarówno 

przez podmioty rynku kolejowego, jak i przez Prezesa UTK, mające na celu podnoszenie świadomości 

wszystkich uczestników ruchu kolejowego oraz propagowanie kultury bezpieczeństwa.  

 Miernik wypadków za lata 2008–2018 

lp. rok praca eksploatacyjna [mln poc-km] liczba wypadków miernik 

1. 2008 229,8 894 3,89 

2. 2009 209,8 845 4,03 

3. 2010 217,2 851 3,92 

4. 2011 222,6 849 3,81 

5. 2012 218,5 719 3,29 

6. 2013 211,4 704 3,33 

7. 2014 210,3 671 3,19 

8. 2015 218,2 638 2,92 

9. 2016 234,0 581 2,48 

10. 2017 242,4 621 2,56 

11. 2018 253,5 607 2,39 

 

 Miernik wypadków za lata 2008–2018 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

Dla poprawy bezpieczeństwa niezbędne jest współdziałanie wszystkich stron, zarówno tych 

prowadzących ruch kolejowy, jak i dostarczających produkty i usługi dla tego rynku. Negatywny wpływ 

na poziom bezpieczeństwa ma wciąż utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie wpływ osób trzecich 

na kolej. Działania prowadzone przez Prezesa UTK służą podnoszeniu świadomości zarówno podmiotów 

rynku kolejowego, dostawców usług i towarów, jak i osób przekraczających tory w sposób niebezpieczny 

lub wręcz niedozwolony. Przejawiają się one poprzez zaangażowanie w kampanie społeczne, 

organizowanie spotkań Zespołu ds. monitorowania oraz promowanie kultury bezpieczeństwa, w tym 

w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczegółowe 

działania podejmowane przez Prezesa UTK w 2018 r. w tym zakresie zostały opisane w rozdziałach 

od 15 do 17. 

 Ofiary wypadków kolejowych 

Mimo zmniejszenia liczby wypadków wzrosła liczba poszkodowanych w nich osób. Liczba ofiar wypadków 

w 2018 r. na ogólnodostępnej sieci kolejowej i sieci funkcjonalnie oddzielonej wyniosła 278, z czego 

195 to ofiary śmiertelne, a 83 – ciężko ranni. W tej liczbie znajdują się m.in. ofiary poważnego wypadku, 

do którego doszło 13 czerwca 2018 r. na przejeździe kolejowo-drogowym w okolicy Daleszewa 

Gryfińskiego. Zginęła wtedy 1 osoba (kierowca pojazdu drogowego), a 5 osób zostało ciężko rannych. 

Dodatkowo w wypadku tym rannych zostało 21 osób znajdujących się w pociągu. Był to poważny 

wypadek z największą łączną liczbą zabitych i ciężko rannych w 2018 r. 

 Liczba ofiar wypadków na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2013–2018 
w podziale na rodzaje zdarzeń 

lp. 
rodzaj 

wypadku 

ofiary śmiertelne ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
kolizje 1 1 0 0 0 0 1 3 3 2 13 1 

zmiana - 0% -100% - - - - +200% 0% -33,3% +550% -92,3% 

2. 
wykolejenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana - - - - - - - - - - - - 

3. 
wypadki na 
przejazdach 

52 43 55 48 42 49 37 25 41 39 29 33 

zmiana - -17,3% +27,9% -12,7% -12,5% +16,7% - -32,4% +64% -4,9% -25,6% +13,8% 

4. 

wypadki 
z udziałem 
osób /…/ 

175 164 173 121 129 146 64 67 49 53 45 49 

zmiana - -6,3% +5,5% -30,1% +6,6% +13,2% - +4,7% -26,9% +8,2% -15,1% +8,9% 

5. 

pożar 
pojazdu 
kolejowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana - - - - - - - - - - - - 

6. 
inne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

zmiana - - - - - - - -100% - - - - 

7. 
łączna liczba 228 208 228 169 171 195 103 95 93 94 87 83 

zmiana - -8,8% +9,6% -25,9% +1,2% +14% - -7,8% -2,1% +1,1% -7,4% -4,6% 

 



 

 52 

 
W 2018 r. w stosunku do 2017 r. ogólna liczba osób zabitych wzrosła o 14%, natomiast liczba osób ciężko 

rannych obniżyła się o 4,6%. Podkreślić należy, że dwa rodzaje wypadków skutkowały ofiarami 

śmiertelnymi: wypadki na przejazdach i z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący 

w ruchu. W przypadku osób ciężko rannych dodatkowo jedna osoba ucierpiała w kolizji pociągu 

z obiektem znajdującym się w skrajni taboru. 

 Liczba ofiar wypadków na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2013–2018 
w podziale na kategorie osób 

lp. 
kategorie 
osób 

ofiary śmiertelne ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
pasażer 6 2 2 1 1 2 8 6 6 5 20 8 

zmiana - -66,7% 0% -50% 0% +100% - -25% 0% -16,7% +% -60% 

2. 

pracownik lub 
podwykonawca 

2 1 3 1 1 4 4 4 4 2 3 4 

zmiana - -50% +200% -66,7% 0% +300% - 0,0% 0,0% -50% +50% +33,3% 

3. 

użytkownik 
przejazdu lub 
przejścia 

52 38 53 48 42 49 35 24 38 39 25 28 

zmiana - -26,9% +39,5% -9,4% -12,5% +16,7% - -31,4% +58,3% +2,6% -35,9% +12% 

4. 

osoba 
nieupoważniona 

166 162 168 119 127 140 56 57 44 48 37 42 

zmiana - -2,4% +3,7% -29,2% 6,7% +10,2% - +1,8% -22,8% +9,1% -22,9% +13,5% 

5. 
inni 2 5 2 0 0 0 0 4 1 0 2 1 

zmiana - +150% -60% -100 % - - - - -75,0% -100% - -50% 

6. 
łączna liczba 228 208 228 169 171 195 103 95 93 94 87 83 

zmiana - -8,8% +9,6% -25,9% +1,2% +14% - -7,8% -2,1% +1,1% -7,4% -4,6% 

 

W 2018 r. największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych nastąpił wśród osób nieuprawnionych – 

ze 127 do 140 osób. Liczba ofiar śmiertelnych wśród użytkowników przejazdów zwiększyła się z 42 do 49, 

zaś pracowników z 1 do 4. Pracownicy, którzy ponieśli śmierć w wypadkach, to osoby wykonujące 

obowiązki na torach niezgodnie z instrukcją i znajdujące się w miejscu niedozwolonym. 

W grupie ciężko rannych pasażerów znalazły się 3 osoby poszkodowane w jednym zdarzeniu – wypadku 

na przejeździe kolejowo-drogowym w okolicy Daleszewa Gryfińskiego. Pozostałe dwie osoby ciężko 

ranne w tym wypadku to obsługa pociągu. 

Wśród ofiar wypadków na kolei w ostatnich 6 latach największą grupę stanowiły osoby śmiertelnie 

potrącone na tzw. dzikich przejściach. Działania, mogące przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar wśród 

osób nieupoważnionych, powinny obejmować m.in. odgradzanie obszaru kolejowego, budowanie przejść 

bezkolizyjnych oraz edukację społeczeństwa. 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Udział procentowy poszczególnych grup osób zabitych w wypadkach kolejowych w 2018 r.  

 

 Udział procentowy poszczególnych grup osób ciężko rannych w wypadkach kolejowych 
w 2018 r.  

 

Najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych wypadków w 2018 r. stanowiły osoby nieupoważnione 

do przebywania na terenie kolejowym (140 zabitych – 71,8% ogółu ofiar śmiertelnych). Drugą 

co do liczebności grupę stanowili użytkownicy przejazdów i przejść (49 zabitych, co stanowi 25,1% ogółu 

ofiar śmiertelnych).  

Również w przypadku osób ciężko rannych występuje podobna zależność. Najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby nieupoważnione do przebywania na obszarze kolejowym (42 osoby ciężko ranne, co daje 50,7% 

wszystkich ciężko rannych). Drugą co do liczebności grupę osób ciężko rannych stanowili użytkownicy 

przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych (28 osób, co stanowi 33,7% ogółu ciężko rannych). 

 Incydenty 

Istotną grupę zdarzeń związanych z ruchem pociągów, wymagającą stałego monitorowania, stanowią 

incydenty. W odróżnieniu od wypadków i poważnych wypadków incydenty nie niosą ze sobą skutków 

w postaci zabitych i ciężko rannych oraz znacznych szkód materialnych. Wskazują natomiast źródło 

zagrożenia i są ważną informacją pomagającą ustalić obszary działalności przewoźników lub zarządców 

wymagające poprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

Przyczyny zaistniałych w 2018 r. incydentów w 77% leżą po stronie systemu kolejowego.  
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 Liczba incydentów na liniach kolejowych w latach 2011–2018 

 

Prowadzone od połowy 2013 r. działania nadzorcze w obszarze związanym z systemami zarządzania 

bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej wykazały niewłaściwą 

klasyfikację części zdarzeń, co skutkować mogło nieujmowaniem ich w oficjalnych statystykach 

Prezesa UTK i Przewodniczącego PKBWK. Na skutek podjęcia przez Prezesa UTK działań edukacyjnych 

oraz egzekwujących poprawną kwalifikację zdarzeń, od 2014 r. zaobserwowany został wzrost liczby 

zgłaszanych incydentów. Najbardziej wzrosła liczba incydentów związanych ze stanem technicznym 

wagonu: z 50 zdarzeń w 2013 r. do 239 w 2018 r. Wyraźny wzrost liczby zgłaszanych incydentów widać 

również w kategoriach dotyczących działania osób trzecich, tj. występki chuligańskie i niezatrzymanie się 

pojazdu drogowego przed zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej lub sygnalizatorów 

drogowych. W pierwszej z tych kategorii (występki chuligańskie) w 2013 r. zgłoszonych było 15 zdarzeń, 

zaś w 2018 r. – 132. W przypadku niezatrzymania pojazdu przed rogatką w 2013 r. zanotowano 

1 zdarzenie, a w 2018 r. – 133 (w 2017 r. było ich aż 171). Incydenty na skutek złego stanu wagonu 

stanowiły 19,4% wszystkich incydentów na liniach kolejowych w 2018 r., incydenty wskutek występków 

chuligańskich – 10,7%, niezatrzymanie przed zamkniętą rogatką – 10,8%. 

Rozporządzenie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów, obowiązujące 

od 19 marca 2016 r., wprowadziło nową kategorię incydentu (kat. C68) – „Rozerwanie się pociągu lub 

składu manewrowego, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów”. Wprowadzenie kategorii C68 

wynikało z działań podejmowanych wspólnie przez Przewodniczącego PKBWK i Prezesa UTK, 

w następstwie analizy zdarzeń kolejowych i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Od początku 

obowiązywania rozporządzenia do końca 2016 r. odnotowano 159 incydentów tej kategorii, co stanowiło 

19% wszystkich incydentów na liniach kolejowych, w 2017 r. – 371 incydentów (29,8%), zaś w 2018 r. – 

329 incydentów (26,7%).  

Łącznie zdarzenia czterech powyżej wymienionych kategorii (C54, C64, C66 i C68) stanowiły 67,6% 

wszystkich incydentów na liniach kolejowych w 2018 r. Pełna informacja o przyczynach i liczbie zdarzeń 

pozwala Prezesowi UTK na podejmowanie odpowiednich działań, np. poprzez wymianę informacji 

w ramach Zespołu ds. monitorowania. 

 Analiza przyczyn zdarzeń kolejowych 

Charakter zdarzenia oraz jego bezpośrednią przyczynę określa kategoria nadawana przez komisję 

kolejową, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie poważnych 

wypadków, wypadków i incydentów. Prezes UTK prowadzi szczegółową statystykę zdarzeń kolejowych, 

na podstawie której podejmuje właściwe działania określone katalogiem zadań sprecyzowanym 

w ustawie o transporcie kolejowym.   
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Wypadki i poważne wypadki w latach 2013–2018 w podziale na przyczyny (kategorie 
liczbowe)  

lp. 
kat. 

(a, b) 
opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zmiana 2018 
/2017 

1. 00 
inne niż poniżej wymienione przyczyny lub 
nałożenie się kilku przyczyn jednoczenie, 
tworząc równoważne przyczyny 

nd nd nd 5 12 15 +25,0% 

2. 01 

wyprawienie pojazdu kolejowego na tor 
zajęty, zamknięty albo przeciwny 
do zasadniczego lub w kierunku 
niewłaściwym 

1 0 0 0 0 0 - 

3. 02 
przyjęcie pojazdu kolejowego na stację 
na tor zamknięty lub zajęty  

0 0 0 1 0 0 - 

4. 03 

wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym 

14 15 19 18 23 11 -52,2% 

5. 04 

niezatrzymanie się pojazdu kolejowego 
przed sygnałem "Stój" lub w miejscu, 
w którym powinien się zatrzymać, albo 
uruchomienie pojazdu kolejowego bez 
wymaganego zezwolenia 

16 29 20 18 17 27 +58,8% 

6. 05 

niezachowanie ostrożności po minięciu 
przez pojazd kolejowy samoczynnego 
semafora odstępowego wskazującego 
sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy 
po uprzednim zatrzymaniu się przed tymi 
sygnałami 

1 0 1 0 1 0 -100,0% 

7. 06 
przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy 

0 0 0 3 1 0 -100,0% 

8. 07 
wykonanie manewru stwarzającego 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

1 2 2 1 2 4 +100,0% 

9. 08 zbiegnięcie pojazdu kolejowego 7 5 6 7 4 8 +100,0% 

10. 09 

uszkodzenie lub złe utrzymanie 
nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym 
również niewłaściwe wykonywanie robót, 
np. nieprawidłowy rozładunek materiałów, 
nawierzchni, pozostawienie materiałów 
i sprzętu (w tym maszyn drogowych) 
na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego 
lub najechanie pojazdu kolejowego 
na elementy budowli 

73 61 49 29 37 21 -43,2% 

11. 10 

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu 
kolejowego specjalnego przeznaczenia 
(w tym również najechanie na przedmiot 
stanowiący część konstrukcyjną pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu 
kolejowego przeznaczenia) oraz 
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie 
części pokładowej urządzeń 
umożliwiających kontrolę prowadzenia 
pojazdu kolejowego (ERTMS) 

6 5 8 7 6 4 -33,3% 

12. 11 
uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu (w tym także najechanie na część 
konstrukcyjną wagonu) 

15 21 18 18 21 14 -33,3% 

13. 12 
uszkodzenie lub wadliwe działanie 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

2 2 2 1 2 2 0,0% 
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lp. 
kat. 

(a, b) 
opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zmiana 2018 
/2017 

14. 13 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę 
hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy 
itp. 

13 15 25 27 28 18 -35,7% 

15. 14 zamach zbrodniczy 0 0 0 0 0 0 - 

16. 15 
przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu 
lub uchylenie zamknięcia i przełożenie 
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym 

23 11 11 19 9 12 +33,3% 

17. 16 
niewłaściwe zestawienie pociągu lub 
składu manewrowego 

0 0 1 2 1 0 -100,0% 

18. 17 

niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
ładunku lub inne nieprawidłowości 
w czynnościach ładunkowych 

6 13 7 3 2 15 +650,0% 

19. 18 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A 
wg metryki przejazdowej) 

9 5 8 10 13 3 -76,9% 

20. 19 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym wyposażonym 
w samoczynny system przejazdowy 
z sygnalizacją świetlną i rogatkami (kat. B) 

15 12 14 15 16 21 +31,3% 

21. 20 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym wyposażonym 
w samoczynny system przejazdowy 
z sygnalizacją świetlną i bez rogatek 
(kat. C) 

40 41 33 21 27 36 +33,3% 

22. 21 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym niewyposażonym 
w system przejazdowy (kat. D) 

167 133 118 139 140 132 -5,7% 

23. 22 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
użytku prywatnego (kat. F) 

2 0 2 0 0 0 - 

24. 23 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie poza przejazdami 
kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach 
lub na torze komunikacyjno-dojazdowym 
do bocznicy 

4 11 7 5 9 5 -44,4% 

25. 24 
pożar w pociągu, składzie manewrowym 
lub pojeździe kolejowym 

2 3 0 3 1 5 +400,0% 

26. 26 

pożar w obiekcie budowlanym itp. 
w granicach obszaru kolejowego, pożar 
lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw 
i torowisk powstały w granicach obszaru 
kolejowego 

0 0 0 0 0 0 - 

27. 27 
eksplozja w pociągu, składzie 
manewrowym lub pojeździe kolejowym 

0 0 0 0 0 0 - 

28. 28 
klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy 
śnieżne, zatory lodowe, huragany, 
osunięcia się ziemi) 

4 2 1 5 15 2 -86,7% 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

lp. 
kat. 

(a, b) 
opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

zmiana 2018 
/2017 

29. 29 
katastrofy budowlane w bezpośrednim 
sąsiedztwie torów kolejowych, po których 
odbywa się normalny ruch pociągów 

0 0  0 0 0 - 

30. 30 

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, kradzież ładunku z pociągu 
lub składu manewrowego będącego 
w ruchu, ułożenie przeszkody na torze, 
dewastacja urządzeń energetycznych, 
łączności, sterowania ruchem kolejowym 
lub nawierzchni oraz ingerencja 
w te urządzenia) 

4 3 1 3 6 1 -83,3% 

31. 31 

najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory 
na przejeździe kolejowo-drogowym 
lub przejściu strzeżonym 

4 4 10 6 2 4 +100,0% 

32. 32 

najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory 
na przejeździe kolejowo-drogowym 
z samoczynnym systemem przejazdowym 
(kat. B, C) 

4 7 9 9 7 10 +42,9% 

33. 33 

najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory 
na pozostałych przejazdach kolejowo-
drogowych i przejściach 

14 14 14 12 9 9 0,0% 

34. 34 

najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory poza 
przejazdami kolejowo-drogowymi 
lub przejściami na stacjach i szlakach 

232 235 235 174 179 203 +13,4% 

35. 35 

zdarzenia z osobami związane z ruchem 
pojazdu kolejowego (wskakiwanie, 
wypadnięcie z pociągu, pojazdu 
kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne 
hamowanie pojazdu kolejowego) 

21 19 12 20 27 21 -22,2% 

36. 36 

zignorowanie przez prowadzącego pojazd 
drogowy sygnałów zabraniających wjazdu 
na przejazd kolejowo-drogowy 
i uszkodzenie rogatki lub sygnalizatorów 
drogowych 

0 0 0 0 0 0 - 

37. 37 
rozerwanie się pociągu, które nie 
spowodowało zbiegnięcia wagonów 

1 0 1 0 1 0 -100,0% 

38. 38 

wadliwe działanie budowli i urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego lub przejazdów kolejowych 
spowodowanych kradzieżą 

0 0 2 0 1 0 -100,0% 

39. 39 

wjazd pojazdu kolejowego korzystającego 
z zasilania w energię trakcyjną z sieci 
trakcyjnej na niezajęty tor 
niezelektryfikowany 

0 0 1 0 0 0 - 

40. 40 

niekontrolowane uwolnienie się towaru 
niebezpiecznego z wagonu lub opakowania 
wymagające interwencji władz lub 
zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na szlaku 

0 0 1 0 0 0 - 

41. 
bez 
kat. 

kategoria nie została ustalona lub ustalanie 
przyczyny zdarzenia trwa 

3 3 0 0 2 4 +100,0% 

 łączna liczba 704 671 638 581 621 607 -2,3% 
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 Liczba incydentów w latach 2013–2018 w podziale na przyczyny (kategorie liczbowe) 

lp. kat. opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
zmiana 

2018 /2017 

1. C41 

wyprawienie pojazdu kolejowego 
na tor zajęty, zamknięty albo 
przeciwny do zasadniczego lub 
w kierunku niewłaściwym 

2 2 1 3 0 3 - 

2. C42 
przyjęcie pojazdu kolejowego na stację 
na tor zamknięty lub zajęty 

1 2 5 0 5 4 -20,0% 

3. C43 

wyprawienie, przyjęcie lub jazda 
pojazdu kolejowego po niewłaściwie 
ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa 
lub brak obsługi urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym 

11 27 19 44 59 67 13,6% 

4. C44 

niezatrzymanie się pojazdu 
kolejowego przed sygnałem „Stój” lub 
w miejscu, w którym powinien się 
zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu 
kolejowego bez wymaganego 
zezwolenia 

19 35 44 57 77 84 9,1% 

5. C45 
przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy 

0 2 1 3 4 8 100,0% 

6. C46 
wykonanie manewru stwarzającego 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

1 0 0 1 1 1 0,0% 

7. C47 zbiegnięcie pojazdu kolejowego 4 1 2 3 1 7 600,0% 

8. C48 

przedwczesne rozwiązanie drogi 
przebiegu lub uchylenie zamknięcia 
i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 
kolejowym 

0 0 2 0 1 4 300,0% 

9. C49 niewłaściwe zestawienie pociągu 0 1 1 2 0 0 - 

10. C50 

niewłaściwe załadowanie, 
rozładowanie, nieprawidłowości 
w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych 

2 7 5 10 25 26 4,0% 

11. C51 

uszkodzenie nawierzchni, mostu lub 
wiaduktu, sieci trakcyjnej, również 
niewłaściwe wykonywanie robót, 
np. wadliwy rozładunek materiałów, 
pozostawienie materiałów i sprzętu 
(w tym maszyn drogowych) na torze 
lub w skrajni pojazdu kolejowego 

13 19 15 34 26 42 61,5% 

12. C52 

nieprawidłowe zadziałanie urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 
powodujące: 
- nie osłonięcie sygnałem „Stój” 
odstępu blokady liniowej, zajętego 
przez pojazd kolejowy, 
- nastawienie sygnału zezwalającego 
na semaforze przy nieprawidłowo 
ułożonej drodze przebiegu, 
nieprawidłowej pracy urządzeń 
niezajętości torów lub rozjazdów, 
niewłaściwym działaniu urządzeń 
blokady stacyjnej lub liniowej 
- nieostrzeganie i niezabezpieczenie 
użytkowników drogi przed pociągiem 
zbliżającym się do przejazdu kolejowo-
drogowego lub przejścia 
wyposażonego w system przejazdowy 

5 2 1 2 3 0 -100,0% 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

lp. kat. opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
zmiana 

2018 /2017 

13. C53 

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
pojazdu kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia powodujące 
konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia 
detekcji stanu awaryjnego taboru, 
potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, 
gorący hamulec skutkujący 
przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez 
personel obsługi (np. pęknięty resor) 

2 18 16 21 21 24 14,3% 

14. C54 

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu, powodujące konieczność jego 
wyłączenia z ruchu na skutek wskazań 
przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gorące 
maźnice, gorący hamulec skutkujący 
przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez 
personel obsługi 

50 126 281 259 238 239 0,4% 

15. C55 

pożar w pociągu lub w pojeździe 
kolejowym niepowodujący 
negatywnych skutków dla mienia lub 
środowiska, bez poszkodowanych 

22 33 30 21 15 25 66,7% 

16. C57 

pożar w obiekcie budowlanym itp., 
w granicach obszaru kolejowego, 
pożar lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw 
i torowisk powstały w granicach 
obszaru kolejowego 

1 1 0 2 4 3 -25,0% 

17. C59 

niekontrolowane uwolnienie się 
materiału niebezpiecznego z wagonu 
lub opakowania wymagające 
zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na stacji 

5 1 1 13 1 2 100,0% 

18. C60 

najechanie pojazdu kolejowego 
na przeszkodę (np. płozę hamulcową, 
wózek bagażowy, pocztowy itp.) bez 
wykolejenia i ofiar w ludziach 

15 25 21 30 31 55 77,4% 

19. C61 zamach zbrodniczy 0 0 0 0 2 0 -100,0% 

20. C62 
katastrofy żywiołowe (np. powódź, 
zaspy śnieżne, zatory lodowe, 
huragany, osunięcia się ziemi) 

4 8 13 22 28 8 -71,4% 

21. C63 

katastrofy budowlane w bezpośrednim 
sąsiedztwie torów kolejowych, 
po których odbywa się normalny ruch 
pociągów 

0 0 0 1 0 0 - 

22. C64 

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, ułożenie przeszkody 
na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania 
ruchem kolejowym lub nawierzchni 
oraz ingerencja w urządzenia) 

15 21 21 64 124 132 6,5% 
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lp. kat. opis przyczyny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
zmiana 

2018 /2017 

23. C65 

zdarzenia z osobami związane 
z ruchem pojazdu kolejowego 
(wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 
pojazdu kolejowego, silny dojazd lub 
gwałtowne hamowanie pojazdu 
kolejowego) niepowodujące ofiar 
z ludźmi 

26 12 19 24 22 10 -54,5% 

24. C66 

niezatrzymanie się pojazdu drogowego 
przed zamkniętą rogatką (półrogatką) 
i uszkodzenie jej lub sygnalizatorów 
drogowych 

1 1 5 54 171 133 -22,2% 

25. C67 

nieprawidłowości w działaniach 
urządzeń przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu kolejowego lub 
pojazdów kolejowych spowodowane 
kradzieżą 

0 2 2 1 0 1 - 

26. C68 
rozerwanie się pociągu lub składu 
manewrowego, które nie 
spowodowało zbiegnięcia wagonów 

nd nd nd 159 371 329 -11,3% 

27. C69 

inne niż powyżej wymienione 
przyczyny lub nałożenia się kilku 
przyczyn jednocześnie, tworząc 
równoważne przyczyny 

nd nd nd 7 17 26 52,9% 

 łączna liczba 199 346 505 837 1247 1233 -1,1% 

 

W 2018 r. najwięcej wypadków było spowodowanych potrąceniem przez pociągi osób lub pojazdów 

przekraczających tory w miejscach niedozwolonych (kategorie 34 i 23) oraz najechaniem pojazdu 

kolejowego na pojazd drogowy lub osoby na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu przez tory 

(kategorie 18–22 i 31–33). Wypadki tych kategorii stanowiły w 2018 r. łącznie 69,7% wypadków 

na liniach kolejowych. Łącznie z wypadkami spowodowanymi działaniem czynników atmosferycznych 

(kat. 28) i wskutek rozmyślnego działania osób trzecich (kat. 30) stanowią one wypadki z przyczyn na styku 

systemu kolejowego i strony trzeciej (łącznie 73,6% wszystkich wypadków), omówione w rozdziale 5.2. 

Wśród pozostałych wypadków, stanowiących 30,3%, najliczniejsze kategorie w 2018 r. to wypadki:  

• wskutek niezatrzymania się pojazdu kolejowego przed sygnałem zabraniającym dalszej jazdy, 

albo uruchomienia pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia (27 wypadków, kat. 04); 

• wskutek uszkodzenia lub złego utrzymania nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynieryjnego 

(21 wypadków, kat. 09); 

• z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (21 wypadków, kat. 35); 

• wskutek najechania pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (18 wypadków, 

kat. 13); 

• wskutek nałożenia się jednocześnie kilku przyczyn, tworzących równoważne przyczyny 

(15 wypadków, kat. 00); 

• wskutek nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych (15 wypadków, kat. 17); 

• spowodowane uszkodzeniem lub złym stanem technicznym wagonu (14 wypadków kat. 11); 

• wskutek przedwczesnego rozwiązania drogi przebiegu lub uchylenia zamknięcia i przełożenia 

zwrotnicy pod pojazdem kolejowym (12 wypadków, kat. 15); 

• spowodowane jazdą pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze 

przebiegu lub nieprawidłową obsługą urządzeń SRK (11 wypadków, kat. 03). 
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 Udział procentowy wypadków w 2018 r. według kategorii 
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 Liczba wypadków wybranych kategorii w latach 2013–2018 

 
 

Wypadki powyższych kategorii stanowiły łącznie 20,4% wszystkich wypadków na liniach kolejowych 

w 2018 r., zaś w latach 2013–2018 były najliczniej występującymi kategoriami wypadków innych niż 

wypadki wskutek najechania na pojazdy drogowe lub osoby na przejazdach kolejowo-drogowych i poza 

przejazdami. 
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kat. 15 – przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub 
uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod 
pojazdem kolejowym 

kat. 04 – niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed 
sygnałem "Stój" lub w miejscu, w którym powinien się 
zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez 
wymaganego zezwolenia 

kat. 11 – uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu 
(w tym także najechanie na część konstrukcyjną wagonu)

kat. 03 – wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej 
drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym

kat. 35 – zdarzenia z osobami związane z ruchem 
pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z 
pociągu, pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne 
hamowanie pojazdu kolejowego)

kat. 13 – najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę hamulcową, 
wózek bagażowy, pocztowy itp.)

kat. 09 – uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, 
mostu lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe 
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

W 2018 r. liczba zdarzeń w porównaniu do roku poprzedniego spadła m.in. w kategoriach: 

WYPADKI 

• uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (kat. 11) – spadek o 33,3%; 

• najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (kat. 13) spadek o 35,7%; 

• uszkodzenie lub zły stan techniczny nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynieryjnego (kat. 09) – 

spadek o 43,2%; 

• jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze przebiegu (kat. 03) – 

spadek o 52,2%. 

INCYDENTY 

• katastrofy żywiołowe, np. powódź, zaspy śnieżne, zatory lodowe, huragany, osunięcia się ziemi 

(kat. 62) – spadek o 71,4%; 

• zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (kat. 65) – spadek o 54,5%; 

 Porównanie liczby zdarzeń, wśród których zaobserwowano tendencję spadkową w 2018 r. 
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W 2018 r. liczba zdarzeń wzrosła w przypadku m.in. w kategoriach: 

WYPADKI 

• minięcie sygnału „Stój” lub uruchomienie pojazdu kolejowego bez zezwolenia (kat. 04) – wzrost 

o 58,8%; 

• nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych (kat. 17) – wzrost o 650% (z 2 do 15 wypadków); 

• przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu (kat. 15) – wzrost o 33,3%. 

INCYDENTY 

• najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę (kat. 60) – wzrost o 77,4%; 

• uszkodzenie nawierzchni, mostu, wiaduktu, sieci trakcyjnej, również niewłaściwe wykonywanie robót 

(kat. 51) – wzrost o 61,5%; 

• pożar w pociągu lub pojeździe kolejowym niepowodujący negatywnych skutków (kat. 55) – wzrost 

o 66,7%. 

 Porównanie liczby zdarzeń, wśród których zaobserwowano tendencję wzrostową w 2018 r. 

 

Wzrost liczby incydentów na przestrzeni ostatnich lat wynika m.in. z podjętych przez Prezesa UTK działań 

egzekwujących poprawną kwalifikację tego rodzaju zdarzeń. Przyczyny tych zdarzeń są szczegółowo 

analizowane i na ich podstawie opracowywany jest plan działań mających na celu ograniczenia ich 

występowania.  
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 Rozkład zdarzeń na sieci kolejowej w czasie 

Liczba wypadków i incydentów w 2018 r. była różna w poszczególnych miesiącach, przy czym można 

wskazać miesiące, w których odnotowano jej znaczący wzrost.  

 Zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2018 r. 

 

Najwięcej zdarzeń kolejowych wystąpiło w okresie wiosennym (marzec – 168 zdarzeń, kwiecień – 

168 zdarzeń, maj – 181 zdarzeń) i w październiku – 168 zdarzeń. Poważne wypadki natomiast miały 

miejsce w lutym, czerwcu, sierpniu (2 zdarzenia), listopadzie i grudniu. 

Również w poszczególnych godzinach doby występuje różna liczba wypadków.  

 Zdarzenia w poszczególnych godzinach doby w 2018 r. 

 

Najwięcej zdarzeń kolejowych wystąpiło między godziną 15 a 16, czyli w czasie wzmożonego ruchu 

kołowego i pieszego. W tych godzinach miało miejsce 256 zdarzeń (83 wypadki, w tym 1 poważny 

wypadek i 173 incydenty), co stanowi 13,9% wszystkich zdarzeń kolejowych w 2018 r. zaistniałych 
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na liniach kolejowych. Wśród nich blisko 20% to wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów 

kolejowych oraz wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach. 

 Wypadki na przejazdach i wypadki z udziałem osób w poszczególnych godzinach doby w 2018 r. 
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Do wypadków na przejazdach oraz wypadków z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych 

(kategorie 18–22 i 31–35) najczęściej dochodzi o godzinie ósmej oraz w przedziale godzin 15–18. 

Zwiększona liczba zdarzeń po godzinie 8 rano oraz w godzinach popołudniowych w głównej mierze 

wiąże się ze zwiększonym ruchem pojazdów kołowych np. osób wracających z pracy lub udających się po 

zakupy (tzw. godziny szczytu).  

 Zdarzenia inne niż poważne wypadki, wypadki i incydenty 

Poza poważnymi wypadkami, wypadkami i incydentami można wyróżnić również sytuacje potencjalnie 

niebezpieczne. Sytuacje te, zgodnie z definicją przyjętą przez PKP PLK2, to sytuacje eksploatacyjne lub 

wydarzenie kolejowe nie będące poważnym wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące 

nieznaczny wzrost ryzyka – do kontrolowanego poziomu nieprzekraczającego poziomu ryzyka 

akceptowanego.  

Identyfikacja i należyte analizowanie tych sytuacji pozwala na zrozumienie i poprawienie słabych stron 

organizacji, które spowodowały wystąpienie tych sytuacji. Analiza tych danych ma duże znaczenie dla 

prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, które powinny 

zapewniać, aby dana organizacja kontrolowała ryzyko, które powstaje w konsekwencji działalności 

przedsiębiorstwa. Do pozytywnych aspektów badania tego typu sytuacji można zaliczyć m.in.: 

• skuteczne zapobieganie wypadkom, dzięki uczeniu się na błędach; 

• minimalizację występujących zagrożeń poprzez proaktywne zarządzanie; 

• eliminację powtarzalności sytuacji potencjalnie niebezpiecznych; 

• wykrywanie niebezpiecznych sytuacji i zachowań; 

• podnoszenie świadomości, zarówno pracowników, jak i podwykonawców; 

• rozwijanie kultury bezpieczeństwa; 

• ograniczanie strat organizacji. 

Sytuacje potencjalnie niebezpieczne w wielu przypadkach są wydarzeniami poprzedzającymi, czyli 

prekursorami wypadków i incydentów. Podczas analizowania sytuacji tego rodzaju ważne jest 

identyfikowanie przyczyn pierwotnych. Pozwala to zapobiegać powstawaniu zdarzeń, do wystąpienia 

których prowadzą te same mechanizmy. 

W Polsce największą bazę sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i innych niebezpiecznych zdarzeń 

w formie rejestru sytuacji potencjalnie niebezpiecznych prowadzi narodowy zarządca infrastruktury – 

PKP PLK. Sytuacje potencjalnie niebezpieczne oznaczone zostały jako kategoria „D” . 

 Liczba wydarzeń kategorii D i 0 w latach 2011–2018 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych PKP PLK 
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W latach 2011–2017 odnotowywano stały wzrost liczby sytuacji potencjalnie niebezpiecznych 

do poziomu ponad 118 tysięcy. W 2018 r. liczba zarejestrowanych sytuacji nieznacznie spadła  w stosunku 

do 2017 r. (o 972 sytuacje), co stanowi spadek o 0,82%. 

 Podział sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w latach 2017 i 2018 na grupy przyczyn 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych PKP PLK 

W 2018 r., podobnie jak w 2017 r., najliczniejszą grupę sytuacji potencjalnie niebezpiecznych stanowiły 

przyczyny leżące po stronie „taboru” – 34,27% (zmiana o 0,89 punktu procentowego). W odniesieniu 

do pozostałych grup sytuacji potencjalnie niebezpiecznych można zauważyć, że w odniesieniu 

do „urządzeń infrastruktury” odnotowano niewielki spadek (zmiana o 1,07 punktu procentowego), 

natomiast w innych grupach udział sytuacji potencjalnie niebezpiecznych kształtował się na poziomie 

podobnym jak w 2017 r. 

W ramach prowadzonego rejestru zarządca infrastruktury PKP PLK identyfikuje również podmiot, 

po którego stronie leży przyczyna zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.  
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 Udział podmiotów wg liczby sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w latach 2017-2018 
(udział >1%) 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych PKP PLK 

 

W 2018 r. struktura podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie sytuacji potencjalnie 

niebezpiecznych kształtowała się na podobnym poziomie jak w 2017 r. Zdecydowana większość przyczyn 

leżała po stronie PKP PLK. Drugą co do liczebności grupę stanowili „inni”. W grupie tej zawierają się 

m.in. niezidentyfikowane osoby odpowiedzialne za akty wandalizmu, jak również negatywne 

oddziaływanie środowiska. Kolejne grupy dotyczą w większości przewoźników kolejowych i podobnie jak 

w 2017 r. ich wpływ jest zależny od udziału w rynku, pod względem m.in. wielkości wykonanej pracy 

przewozowej.  

4
3

,6
%

1
8

,5
%

8
,3

%

7
,1

%

5
,6

%

3
,0

%

2
,5

%

1
,1

%

1
,1

%

1
,0

%

4
3

,0
%

1
9

,0
%

8
,0

%

8
,0

%

5
,0

%

3
,0

%

3
,0

%

1
,0

%

1
,0

%

1
,0

%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

PKP PLK INNI PKP
INTERCITY

S.A.

PKP CARGO Przewozy
Regionalne

Obsł. przew -
Energetyka

Koleje
Mazowieckie

Obsł. przew -
PKP Utrzym

Koleje
Dolnośląskie

S.A.

Koleje Śląskie
Sp. z  o.o

2017 2018



 

 70 

 
 Przyczyny zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w latach 2017–2018 (udział >1%) 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych PKP PLK 

W 2018 r. nadal najliczniejszą grupę przyczyn, prawie 20%, stanowiły sytuacje związane z defektami 

pojazdów kolejowych leżące po stronie przewoźników. Kolejną znaczącą grupą, podobnie jak w 2017 r., 

były zdarzenia związane z pracami na szlakach lub stacjach. W 2018 r. stanowiły one 10,9% ogółu 

przyczyn (spadek o 1,3% w porównaniu do 2017 r.) Natomiast do grupy przyczyn leżących po stronie 

zarządcy infrastruktury należały m.in. usterki urządzeń na przejazdach (5,7%), przyczyny związane 

z urządzeniami infrastruktury (5,4%), niewłaściwą organizacja prac budowalnych (5,9), usterki urządzeń 

SRK liniowych (4,3%) i stacyjnych (4,4%), uszkodzenia zwrotnic (2,6%), pęknięcia szyn (1,2%) oraz awarie 

urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (1,2%), a także awarie sieci trakcyjnej (0,6%), co stanowiło w sumie 

31,3% wszystkich przyczyn występowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.  
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23-4  awarie sieci trakcyjnej

82-4  interwencja służb medycznych w przypadku nagłego wypadku lub usługi
medycznej

60-2  włączanie, wyłączanie czynnego taboru (dyspozycje PK)

63-1  kontrola i naprawa wagonu (sprawdzenie wagonu przez rewidenta)

24-1  Pęknięta szyna

23-1  Urządzenia zasilania trakcji elektrycznej. Spadki, zaniki, brak napięcia w sieci
trakcyjnej

62-3  Otwarte lub zamknięte drzwi i wynikajace z tego nieprawidłowości

82-8  Migracja zwierząt

89-1  Inne przyczyny zewnętrzne

82-3  Interwencja policji, SOK w pociągu

83-3  Lawiny błotne (osuwiska), burze, wichury, połamane drzewa

24-3  Uszkodzenia zwrotnic (inne przyczyny niż sygnalizacji)

90-7  Kradzieże i dewastacje elementów infrastruktury

62-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez urz.obsł(np. DSAT)

82-11  Szkodliwe działania, demonstracje, wandalizm, pożar nasypu

20-3  Usterki stacyjnych urządzeń srk

20-2  Usterki liniowych urządzeń srk

30-5  Niewłaściwa organizacja prac budowlanych

29-1  Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury

63-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez urz.obsł.(np. DSAT)

21-1  Usterki urządzeń na przejazdach

30-2  Prace na szlaku i stacji

64-2  Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych
lokomotyw)

2017 2018
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  Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 

 Sytuacje potencjalnie niebezpieczne, które najdłużej obciążały sieć kolejową wg. czasu trwania 
obciążenia wyrażonego w dniach (powyżej 7 dni i liczbie wystąpień powyżej 1000) 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych PKP PLK 
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62-3  Otwarte lub zamknięte drzwi i wynikajace z tego
nieprawidłowości

82-8  Migracja zwierząt

82-4  Interwencja służb medycznych w przypadku
nagłego wypadku lub usługi medycznej

82-3  Interwencja policji, SOK w pociągu

60-2  Włączanie, wyłączanie czynnego taboru
(dyspozycje PK)

62-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez
urz.obsł(np. DSAT)

82-8  Migracja zwierząt

23-1  Urządzenia zasilania trakcji elektrycznej

63-1  Kontrola i naprawa wagonu

24-1  Pęknięta szyna

63-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez
urz.obsł.(np. DSAT)

24-3  Uszkodzenia zwrotnic

82-11  Szkodliwe działania, demonstracje, wandalizm,
pożar nasypu

89-1  Inne przyczyny zewnętrzne

20-3  Usterki urządzeń blokady stacyjnej

20-2  Usterki liniowych urządzeń srk

83-3  Lawiny błotne (osuwiska), burze, wichury,
połamane drzewa

64-2  Naprawa lub wymiana na skutek awarii

21-1  Usterki urządzeń na przejazdach

90-7  Kradzieże i dewastacje elementów
infrastruktury

30-2  Prace na szlaku i stacji

29-1  Inne przyczyny związane z urządzeniami
infrastruktury

30-5  Niewłaściwa organizacja prac budowlanych

2017 2018
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Największy wpływ na sieć kolejową w 2018 r. nadal miały prace budowlane (kategorie 30-5 i 30-2). Czas 

oddziaływania tego typu sytuacji wzrósł w 2018 r., a najdłużej oddziałująca sytuacja związana z pracami 

budowlanymi trwała 52 dni, czyli podobnie jak w roku 2017. 

Bezpieczeństwo systemu kolejowego jest pochodną „jakości”. Wystąpienie sytuacji potencjalnie 

niebezpiecznych powoduje w pierwszej kolejności utratę „jakości” (opóźnienia, uszkodzenia pojazdów, 

konieczność zaangażowania dodatkowych środków). Dopiero później dochodzi do naruszenia warstwy 

bezpieczeństwa (zagrożenia, wypadki itp.). Jest to również potwierdzeniem, że wyciąganie odpowiednich 

wniosków z analizy sytuacji potencjalnie niebezpiecznych pozwala na skuteczne zapobieganie wypadkom 

i incydentom. 

 

 

 



 

 73 

  Analiza zdarzeń  
na bocznicach kolejowych 

 Analiza zdarzeń na bocznicach kolejowych 

Obowiązek zgłaszania Przewodniczącemu PKBWK i Prezesowi UTK zdarzeń zaistniałych na bocznicach 

kolejowych wprowadzony został w wyniku zmiany ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia 

w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów, które weszło w życie 19 marca 2016 r. 

Dlatego rok 2017 jest pierwszym rokiem, dla którego dane są pełne i możliwe jest ich porównywanie. 

 Wypadki i poważne wypadki na bocznicach kolejowych 

W 2018 r. liczba wypadków na bocznicach kolejowych wyniosła 125, co stanowiło 17,1% wszystkich 

wypadków, które zostały zgłoszone do Prezesa UTK. Liczba ta utrzymuje się na poziome zeszłego roku, 

w którym wypadki na bocznicach stanowiły 17,3% wszystkich zgłoszonych wypadków. 

 Liczba wypadków poszczególnych rodzajów na bocznicach w latach 2016–2018 

lp. rodzaje zdarzeń 
liczba wypadków 

III – XII 2016 2017 2018 

1. kolizje 31 41 42 

2. wykolejenia 66 63 61 

3. wypadki na przejazdach 18 20 11 

4. 
wypadki z udziałem osób i poruszających się 
pojazdów kolejowych 

2 6 9 

5. pożar pojazdu kolejowego 0 0 1 

6. inne 3 0 1 

 łączna liczba 120 130 125 

 

Wśród wypadków zgłoszonych do Prezesa UTK w 2018 r., wypadki na bocznicach stanowiły 

odpowiednio: kolizje – 42,4% wszystkich kolizji, wykolejenia – 37,2%, wypadki na przejazdach – 4,9%, 

wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych – 3,9%, pożary pojazdu kolejowego – 

16,7%, zaś inne wypadki – 25,0% wszystkich zgłoszonych wypadków z rodzaju „inne”. 

 Wypadki w ramach systemu kolejowego i z udziałem strony trzeciej 
występujące na bocznicach kolejowych 

Podobnie jak na liniach kolejowych, również na bocznicach wyróżnić można wypadki zależne wyłącznie 

od systemu kolejowego i wypadki z udziałem strony trzeciej, przy czym większość wypadków 

na bocznicach, to wypadki w ramach systemu kolejowego, odwrotnie niż ma to miejsce na liniach 

kolejowych. 
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 Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego oraz ich skutki w latach 2016–2018 

 

Wypadki na bocznicach w 2018 r. wynikały z przyczyn wewnątrz systemu kolejowego w 78,3%, 

zaś w pozostałych 21,7% przypadków miała w nich udział strona trzecia. 

 Ofiary wypadków na bocznicach kolejowych 

W wypadkach kolejowych na bocznicach w 2018 r. zginęły cztery osoby, a trzy zostały ciężko ranne. 

Trzy ofiary śmiertelne i trzy osoby ciężko ranne to poszkodowani w wypadkach z udziałem osób 

i poruszających się pojazdów kolejowych. Siódma z osób poszkodowanych zginęła w wypadku 

na przejeździe kolejowo-drogowym. 

 Liczba ofiar wypadków na bocznicach w 2016–2018 wg rodzajów wypadków 

lp. rodzaj wypadku 
ofiary śmiertelne ciężko ranni 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. kolizje 0 0 0 0 0 0 

2. wykolejenia 0 0 0 0 0 0 

3. wypadki na przejazdach 3 0 1 0 0 0 

4. 
wypadki z udziałem osób i poruszających 
się pojazdów kolejowych 

1 1 3 0 1 3 

5. pożar pojazdu kolejowego 0 0 0 0 0 0 

6. inne 1 0 0 0 0 0 

 łączna liczba 5 1 4 0 1 3 
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  Analiza zdarzeń  
na bocznicach kolejowych 

 Ofiary wypadków na bocznicach w latach 2016–2018 wg kategorii osób 

lp. kategoria osób 
ofiary śmiertelne ciężko ranni 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. pasażer 0 0 0 0 0 0 

2. pracownik lub podwykonawca 3 0 0 0 0 3 

3. użytkownik przejazdu lub przejścia 2 0 1 0 0 0 

4. osoba nieupoważniona 0 0 3 0 1 0 

5. inni 0 1 0 0 0 0 

 łączna liczba 5 1 4 0 1 3 

W 2018 r. nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych z 1 do 4 osób. Trzech pracowników zostało ciężko 

rannych w wypadkach z udziałem osób i pojazdów kolejowych będących w ruchu.  

 Analiza przyczyn występowania zdarzeń na bocznicach kolejowych 

Przyczyną 23,2% wypadków na bocznicach kolejowych było najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 

kolejowy lub inną przeszkodę (kat. 13); 17,6% to uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni (kat. 09); 

12,8% to wypadki wskutek przyjęcia lub jazdy pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej drodze 

przebiegu lub nieprawidłowej obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 8,8% - najechanie pojazdu 

kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D (kat. 21), 

zaś 6,4% - minięcie sygnału zabraniającego dalszej jazdy (kat. 04). 
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 Przyczyny wypadków na bocznicach w latach 2016–2018 w podziale na kategorie  

lp. 
kat. 

(a, b) 
opis przyczyny 2016 2017 2018 

zmiana 
2018/2017 

1.  00 
inne niż poniżej wymienione przyczyny lub 
nałożenie się kilku przyczyn jednocześnie, 
tworząc równoważne przyczyny 

7 7 4 -42,9% 

2.  03 

wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym 

12 12 16 +33,3% 

3.  04 

niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed 
sygnałem "Stój" lub w miejscu, w którym 
powinien się zatrzymać, albo uruchomienie 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

3 4 8 +100,0% 

4.  07 
wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu pociągów 

3 0 4 - 

5.  08 zbiegnięcie pojazdu kolejowego 3 6 3 -50,0% 

6.  09 

uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, 
mostu lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe 
wykonywanie robót, np. nieprawidłowy 
rozładunek materiałów, nawierzchni, 
pozostawienie materiałów i sprzętu (w tym 
maszyn drogowych) na torze lub w skrajni 
pojazdu kolejowego lub najechanie pojazdu 
kolejowego na elementy budowli 

26 24 22 -8,3% 

7.  10 

uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego 
specjalnego przeznaczenia (w tym również 
najechanie na przedmiot stanowiący część 
konstrukcyjną pojazdu kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego przeznaczenia) oraz 
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie części 
pokładowej urządzeń umożliwiających kontrolę 
prowadzenia pojazdu kolejowego (ERTMS) 

1 1 0 -100,0% 

8.  11 
uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu 
(w tym także najechanie na część konstrukcyjną 
wagonu) 

9 7 7 0,0% 

9.  12 
uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 

0 1 1 0,0% 

10.  13 
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę 
hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy itp.) 

30 31 29 -6,5% 

11.  15 
przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub 
uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod 
pojazdem kolejowym 

5 3 6 +100,0% 

12.  17 

niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub 
inne nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych 

0 6 2 -66,7% 
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  Analiza zdarzeń  
na bocznicach kolejowych 

lp. 
kat. 

(a, b) 
opis przyczyny 2016 2017 2018 

zmiana 
2018/2017 

13.  20 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-
drogowym wyposażonym w samoczynny system 
przejazdowy z sygnalizacją świetlną i bez rogatek 
(kat. C) 

2 1 0 -100% 

14.  21 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe kolejowo-
drogowym niewyposażonym w system 
przejazdowy (kat. D) 

15 19 11 -42,1% 

15.  23 

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie poza przejazdami 
kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach lub na 
torze komunikacyjno-dojazdowym do bocznicy 

1 1 1 0,0% 

16.  24 
pożar w pociągu, składzie manewrowym lub 
pojeździe kolejowym 

0 0 1 - 

17.  33 
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory na pozostałych 
przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 

0 1 0 -100% 

18.  34 

najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory poza przejazdami 
kolejowo-drogowymi lub przejściami na stacjach 
i szlakach 

1 2 5 +150% 

19.  35 

zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu 
kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 
pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne 
hamowanie pojazdu kolejowego) 

2 3 4 +33,3% 

20.  39 
wjazd pojazdu kolejowego korzystającego 
z zasilania w energię trakcyjną z sieci trakcyjnej 
na niezajęty tor niezelektryfikowany 

0 0 1 - 

21.  
bez 
kat. 

ustalanie przyczyny zdarzenia trwa 0 1 0 -100% 

 łączna liczba 120 130 125 -3,9% 

 

Najliczniejsza kategoria wypadków na bocznicach to najechania na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę 

(kat. 13), utrzymuje się od trzech lat na podobnym poziomie. Druga co do liczebności wypadków kategoria 

to uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe 

wykonywanie robót, np. nieprawidłowy rozładunek materiałów, nawierzchni, pozostawienie materiałów 

i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego lub najechanie pojazdu 

kolejowego na elementy budowli (kat. 09). Odnotowuje się w niej spadek o 2 zdarzenia rocznie od 2016 r. 

 Incydenty zaistniałe na bocznicach kolejowych 

W 2018 r. na bocznicach kolejowych odnotowano 23 incydenty, wśród których najczęściej występowały 

zdarzenia na skutek: niezatrzymania się pojazdu drogowego przed zamkniętą rogatką (kat. 66 – 5 zdarzeń; 

uszkodzenia nawierzchni (kat. 51 – 3 zdarzenia), najechania pojazdu kolejowego na przeszkodę bez 

wykolejenia (kat. 60 – 3 zdarzenia) oraz wskutek rozerwania się pociągu lub składu manewrowego 

(kat. 68 – 3 zdarzenia). Zdarzenia tych kategorii stanowią łącznie 60,9% wszystkich incydentów 

odnotowanych na bocznicach.  
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 Incydenty na bocznicach w latach 2016–2018 w podziale na kategorie liczbowe 

lp. 
kat. 
(C) 

opis przyczyny 2016 2017 2018 
zmiana 

2018/2017 

1.  43 

wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa lub brak obsługi urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 

3 0 0 - 

2.  44 

niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed 
sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym 
powinien się zatrzymać, albo uruchomienie 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

0 5 2 -60% 

3.  46 
wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu pociągów 

1 1 0 -100% 

4.  47 zbiegnięcie pojazdu kolejowego 0 1 2 +100% 

5.  50 

niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub 
inne nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych 

1 0 0 - 

6.  51 

uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, 
sieci trakcyjnej, również niewłaściwe 
wykonywanie robót, np. wadliwy rozładunek 
materiałów, pozostawienie materiałów i sprzętu 
(w tym maszyn drogowych) na torze lub w skrajni 
pojazdu kolejowego 

1 3 3 0% 

7.  52 

nieprawidłowe zadziałanie urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym powodujące: 
- nieosłonięcie sygnałem „Stój” odstępu blokady 
liniowej, zajętego przez pojazd kolejowy, 
- nieostrzeganie i niezabezpieczenie 
użytkowników drogi przed pociągiem zbliżającym 
się do przejazdu kolejowo-drogowego lub 
przejścia wyposażonego w system przejazdowy 
- nastawienie sygnału zezwalającego 
na semaforze przy nieprawidłowo ułożonej 
drodze przebiegu, nieprawidłowej pracy 
urządzeń niezajętości torów lub rozjazdów, 
niewłaściwym działaniu urządzeń blokady 
stacyjnej lub liniowej 

0 1 0 -100% 

8.  53 

uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego 
specjalnego przeznaczenia powodujące 
konieczność jego wyłączenia z ruchu na skutek 
wskazań przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, 
gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), 
a także innych usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez personel 
obsługi (np. pęknięty resor) 

0 1 1 0% 
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  Analiza zdarzeń  
na bocznicach kolejowych 

lp. 
kat. 
(C) 

opis przyczyny 2016 2017 2018 
zmiana 

2018/2017 

9.  54 

uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu, 
powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia detekcji 
stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, 
gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), 
a także innych usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez personel 
obsługi 

1 0 1 - 

10.  55 
pożar w pociągu lub w pojeździe kolejowym 
niepowodujący negatywnych skutków dla mienia 
lub środowiska, bez poszkodowanych 

1 4 1 -75% 

11.  59 

niekontrolowane uwolnienie się materiału 
niebezpiecznego z wagonu lub opakowania 
wymagające zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na stacji 

2 0 0 - 

12.  60 
najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę 
(np. płozę hamulcową, wózek bagażowy, 
pocztowy itp.) bez wykolejenia i ofiar w ludziach 

3 0 3 - 

13.  64 

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki 
(np. obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie 
przeszkody na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania ruchem 
kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja 
w urządzenia) 

0 1 0 -100% 

14.  66 
niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed 
zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej 
lub sygnalizatorów drogowych 

2 1 5 +400% 

15.  68 
rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, 
które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów 

2 2 3 +50,0% 

16.  69 
inne niż powyżej wymienione przyczyny lub 
nałożenia się kilku przyczyn jednocześnie, 
tworząc równoważne przyczyny 

1 4 2 -50,0% 

 Łączna liczba 18 24 23 +33,3% 

 

Znaczący wzrost, z 1 do 5 incydentów, odnotowany został w kat. 66 (niezatrzymanie się pojazdu 

drogowego przed zamkniętą rogatką).  

 Rozkład zdarzeń kolejowych na bocznicach w czasie 

W 2018 r. najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu – 16 zdarzeń (12,8% wszystkich wypadków 

na bocznicach). Kolejnymi miesiącami o zwiększonym występowaniu wypadków były lipiec i listopad – 

po 14 zdarzeń w każdym miesiącu (11,2%) oraz marzec – 13 zdarzeń (10,4%). W kwietniu nie odnotowano 

żadnego wypadku. Spośród miesięcy, w których wystąpiły wypadki, najmniej ich było w grudniu – 

5 zdarzeń (4%).  

Największa liczba incydentów miała miejsce w styczniu – 5 zdarzeń (21,7% wszystkich incydentów 

na bocznicach) i w kwietniu – 4 zdarzenia (17,4%). W maju nie odnotowano żadnego incydentu. 
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 Wypadki na bocznicach w poszczególnych miesiącach w latach 2016–2018 

 

 

 Incydenty na bocznicach w poszczególnych miesiącach w latach 2016–2018 

 

 

W 2018 r. najwięcej wypadków miało miejsce między godziną 12 a 13 – 11 zdarzeń (8,8%). Natomiast 

najwięcej incydentów odnotowano w godzinach porannych - 6 zdarzeń między godziną 5 a 9 (26,18%).  
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  Analiza zdarzeń  
na bocznicach kolejowych 

 Wypadki na bocznicach w poszczególnych godzinach doby w latach 2016–2018 

 

 Incydenty na bocznicach w poszczególnych godzinach doby w latach 2016–2018 
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 Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach 
niedozwolonych 

Wypadki w wyniku najechania pojazdu kolejowego na osoby przechodzące przez tory w miejscach 

niedozwolonych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów, 

kwalifikowane są do kategorii 34.  

Potrącenia osób znajdujących się na torach, poza oczywistą tragedią dla bliskich ofiar, powodują też 

zakłócenia w funkcjonowaniu systemu kolejowego i generują straty dla przedsiębiorstw kolejowych i ich 

klientów. W 2018 r. łączny czas opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych z powodu tych wypadków 

wyniósł 107 519 minut i był zbliżony do wyniku z 2017 r. (107 385 minut).  

Prezes UTK jak i zarządcy infrastruktury oraz Straż Ochrony Kolei podejmują działania na rzecz walki 

z „dzikimi przejściami”. Prowadzone działania polegają na monitorowaniu zagrożonych obszarów oraz 

na licznych kampaniach społecznych na rzecz bezpieczeństwa kolejowego. Równie istotne jest 

odpowiednie gospodarowanie przestrzenią, uwzględniające potrzeby mieszkańców obszarów wzdłuż linii 

kolejowych oraz inwestycje takie jak budowa wiaduktów lub tuneli.  

Ważnym działaniem podejmowanym przez Prezesa UTK jest „Kampania Kolejowe ABC”, której celem jest 

propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym 

zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się 

na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Więcej o działaniach w ramach 

„Kampanii Kolejowe ABC” w rozdziale 17.3. 

PKP PLK prowadzi od 2005 r. kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”, mającą 

na celu poprawę bezpieczeństwa na kolei. Kampania ta została poszerzona o przeciwdziałanie 

przekraczaniu linii kolejowych w miejscach niedozwolonych w ramach działań „Bezpieczne tory” i „Dzikie 

przejścia”. Według danych Komendy Głównej SOK, w 2018 r. objęto działaniami 50 410 przejść. Brało 

w nich udział 44 146 funkcjonariuszy SOK, którzy pouczyli 8 665 osób, natomiast 3 953 osób zostało 

ukaranych mandatem karnym3.  

 Wypadki z udziałem osób poza przejazdami na stacjach i szlakach 

W 2018 r. doszło do 203 wypadków wskutek najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas 

przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach (kat. 34), co stanowiło 33,4% wszystkich 

zarejestrowanych wypadków. W 2018 r., w porównaniu do 2017 r., zwiększyła się liczba wypadków w tej 

grupie o 13,4%. Liczba zabitych wzrosła z 122 osób w 2017 r. do 139 osób w 2018 r. (+13,9%), a liczba 

ciężko rannych wzrosła z 35 do 43 osób, czyli o 22,9%.  

  

                                                                            

3 Sprawozdanie z działalności SOK w roku 2018, http://www.kgsok.pl/statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-sok-2008-2018/ 
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  Wypadki przy przechodzeniu przez tory 
w miejscach niedozwolonych 

 Liczba wypadków wskutek najechania na osoby podczas przechodzenia przez tory na liniach 
kolejowych w latach 2012–2018 

 

Przechodzący przez tory kolejowe w miejscach niedozwolonych stanowili 65,5% wszystkich osób 

zabitych i ciężko rannych w wypadkach na liniach kolejowych w 2018 r. 

 Udział procentowy poszkodowanych (zabitych i ciężko rannych) podczas przechodzenia przez 
tory poza przejazdami i przejściami na stacjach i szlakach w 2018 r. 

 

Ponad połowę wszystkich poszkodowanych związanych z wypadkami kolejowymi stanowią osoby 

przekraczające tory poza miejscami do tego wyznaczonymi (65,5%). 

 Liczba wypadków B34 w poszczególnych godzinach doby w 2018 r. 

 

Uwzględniając porę dnia występowania wypadków w analizowanej grupie w 2018 r. zauważalna jest 

tendencja występowania większej liczby zdarzeń w godzinach wieczornych niż przedpołudniowych.  
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 Liczba zdarzeń związanych z najechaniem pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia 
przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach w poszczególnych miesiącach 
w latach 2013-2018  
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  Wypadki przy przechodzeniu przez tory 
w miejscach niedozwolonych 

W 2018 r., uwzględniając porę roku, najwięcej wypadków spowodowanych przekraczaniem torów poza 
miejscami do tego wyznaczonymi miało miejsce we wrześniu (24, tj. 11,82% ), w listopadzie (23, tj. 11,33%) 
oraz w grudniu (21, tj. 10,34%).  

 Samobójstwa i próby samobójcze 

Samobójstwa i próby samobójcze wstępnie są kwalifikowane przez komisję kolejową do kategorii B34, 

czyli „najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami 

na stacjach i szlakach”. Dopiero na podstawie orzeczenia prokuratury zmieniana jest kategoria zdarzenia 

z B34 na „samobójstwo”. W 2018 r. miały miejsce 121 tego typu zdarzenia, które w 1054 przypadkach 

skutkowały zgonem osób podejmujących czyn samobójczy, w tym 10 samobójstw miało miejsce 

na przejazdach kolejowych. Natomiast w 14 przypadkach byli ciężko ranni lub ranni. Od 3 lat liczba tych 

samobójstw utrzymuje się na zbliżonym, wysokim poziomie. 

 Zestawienie liczby samobójstw i prób samobójczych w latach 2013–2018 

lp. zdarzenie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. samobójstwa  71 71 87 114 112 105 

2. próby samobójcze 8 6 7 10 12 16 

3. łączna liczba 79 77 94 124 124 121 

4. zmiana - -2,5% +22,1% +31,9% 0,0% -2,4% 

 

Najwięcej samobójstw i prób samobójczych łącznie w latach 2013–2018 wystąpiło w marcu oraz 

w październiku (po 63 zdarzeń). W 2018 r. miesiącami o największej liczbie zdarzeń o charakterze 

samobójstwa były październik (16 zdarzeń) oraz marzec i listopad (po 1 zdarzeń).  

  

                                                                            

4 W 2018 r. w jednym zdarzeniu samobójstwo popełniły dwie osoby.  
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 Liczba samobójstw i prób samobójczych w poszczególnych miesiącach na przestrzeni 
lat 2013-2018 
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  Bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowo-drogowych  

 Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych 

Przejazdy kolejowo-drogowe, czyli skrzyżowania linii kolejowych z drogami kołowymi w jednym poziomie, 

należą do najbardziej newralgicznych miejsc w systemie kolejowym. To w tych miejscach występuje ścisła 

interakcja między dwoma rodzajami transportu. Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią również ten 

element systemu, w którym podmioty sektora kolejowego mają ograniczony wpływ na minimalizację 

ryzyka. Ryzyko generowane jest bowiem w przeważającej mierze przez osoby funkcjonujące poza 

systemem kolejowym. Konsekwencjami zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych są ofiary śmiertelne 

i ciężko ranni, znaczne szkody materialne oraz ograniczenia lub przerwy w ruchu kolejowym. 

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w zdecydowanej większości występują wskutek 

niewłaściwego zachowania użytkowników dróg. W ograniczonym zakresie przyczyniają się do nich awarie 

urządzeń na przejazdach oraz błędy w postępowaniu personelu kolejowego.  

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników, przejazdy kolejowo-

drogowe wyposażane są w urządzenia zabezpieczające różnej kategorii, które służą do ostrzegania 

użytkowników dróg o zagrożeniu wywołanym przez nadjeżdżający pociąg oraz do zamykania przejazdu 

zaporami drogowymi. Inicjowanie działania urządzeń zabezpieczających następuje przez personel 

kolejowy lub automatycznie. 

 Podział na kategorie i sposoby zabezpieczeń przejazdów i przejść 
kolejowo-drogowych 

Krajowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych 

z drogami kołowymi wynikają z treści rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie dopuszcza stosowanie 6 kategorii przejazdów kolejowo-drogowych na liniach 

kolejowych o maksymalnej dopuszczalnej prędkości pociągów do 160 km/h. Przejazdy i przejścia 

dla pieszych klasyfikowane są do poszczególnych kategorii w zależności od sposobu kierowania ruchu 

na drodze oraz iloczynu ruchu i kategorii drogi. Ponadto rozporządzenie określa możliwe do zastosowania 

rodzaje zabezpieczeń czynnych i biernych obejmujące:  

• urządzenia rogatkowe; 

• światła sygnalizatorów drogowych; 

• światła na drągach rogatkowych; 

• sygnalizatory akustyczne. 

Ze względu na uwarunkowania ruchowe oraz rodzaje zastosowanych zabezpieczeń wyodrębnia się 

następujące kategorie przejazdów i przejść: 

• kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:  

− przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, 

posiadających wymagane kwalifikacje, 

− przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych 

w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory drogowe; 

• kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy 

samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory drogowe i rogatki 

zamykające ruch drogowy w kierunku: 

− wjazdu na przejazd albo 

− wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;  
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• kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy 

samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory drogowe; 

• kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia 

zabezpieczenia ruchu; 

• kategoria E – przejścia wyposażone w: 

 półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo 

 kołowrotki, barierki lub labirynty; 

• kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, 

wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub zgodnie 

z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B. 

Dodatkowo, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych, po stronie sieci 

kolejowej umieszczane są oznaczenia dla kierujących pojazdami kolejowymi w formie tarcz 

ostrzegawczych (tzw. TOP-ów), przekazujących informacje o stanie zabezpieczenia przejazdu kolejowo-

drogowego. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe ustawiane są przed przejazdem w odległości równej 

drodze hamowania dla najszybszego pociągu, który może być eksploatowany na danej linii kolejowej. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na czynnych liniach krajowej sieci kolejowej zarządzanej przez 

trzynastu zarządców infrastruktury funkcjonowało 12 801 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść 

dla pieszych. Najliczniejszą grupę stanowiły przejazdy kategorii D – 6 580 (51,4% wszystkich przejazdów). 

Drugą co do liczebności grupą były przejazdy kategorii A – 2 415 (18,9%), a trzecią przejazdy kategorii C 

– 1 431 (11,2%). Liczba przejazdów kategorii B wynosiła 1 270 (9,9% wszystkich przejazdów), natomiast 

przejazdów w kategorii F było 616 (4,8%). Przejścia dla pieszych kategorii E (489) stanowiły 3,8% ogółu 

przejazdów na czynnych liniach. Liczba przejazdów i przejść dla pieszych w 2018 r. zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 77 (-0,6%), przy czym zauważalny jest spadek liczby przejazdów 

kategorii D o 131 (-1,95%), przy równoczesnym wzroście liczby przejazdów kategorii B o 64 (5,31%) 

i kategorii C o 31 (2,21%). 

 Udział procentowy przejazdów kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii na sieci 
ogólnodostępnej i wydzielonej w 2018 r. 

  

 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK w oparciu o dane przedstawione przez zarządców infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa 
za 2018 r. 
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 Liczba czynnych przejazdów na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej na koniec 2018 r. 

lp. zarządca infrastruktury 
kategoria przejazdu 

ogółem 
A B C D E F 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 337 1 255 1 415 6 200 468 584 12 259 

2. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. 37 5 7 184 9 16 258 

3. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 0 0 0 1 1 0 2 

4. CTL Maczki-Bór S.A. 6 0 0 11 0 2 19 

5. Infra SILESIA S.A. 14 0 0 15 2 2 33 

6. Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. 8 1 1 17 2 2 31 

7. „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o. o. 6 0 0 70 1 7 84 

8. „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o. 4 2 2 29 0 0 37 

9. CARGOTOR sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 

10. „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. 3 0 0 4 0 0 7 

11. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 0 3 2 20 1 0 26 

12. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 0 4 4 29 5 3 45 

13. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 0 0 0 0 0 0 0 

  Łączna liczba 2 415 1 270 1 431 6 580 489 616 12 801 

 

W Polsce średnia odległość między skrzyżowaniami w poziomie szyn na liniach eksploatowanych 

w ramach ogólnodostępnej sieci kolejowej (z wyłączeniem sieci wydzielonej) w 2018 r. kształtowała 

się na takim samym poziomie jak w 2017 r. i wynosiła 1,51 km.  

 Problemy eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych 

Na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym wpływa poziom przestrzegania przepisów 

przez użytkowników dróg, prawidłowość oznakowania przejazdu od strony linii kolejowej i drogi oraz stan 

techniczny i sprawność infrastruktury, a także urządzeń znajdujących się na przejeździe. Ponadto istotną 

rolę odgrywa rzetelność i odpowiedzialność pracowników obsługujących przejazd, jak również 

zapewnienie odpowiedniego pola widoczności w obrębie przejazdu. 

Biorąc pod uwagę przyczyny zdarzeń kolejowych na przejazdach kolejowo-drogowych, wśród 

najważniejszych czynników, które wpływają na proces eksploatacji przejazdów kolejowych, a tym samym 

mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu na jednopoziomowych skrzyżowaniach dróg kolejowych 

i kołowych, zidentyfikowane zostały: 

• nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg; 

• brak zaufania do sprawności technicznej urządzeń zabezpieczających (np. długie czasy 

zamknięcia) i wynikające z tego podejmowanie prób ominięcia zabezpieczeń przez kierowców;  

• zbyt wczesne uruchamianie lub wyłączanie urządzeń zabezpieczających na przejeździe 

kolejowym; 

• niedostateczna widoczność nadjeżdżającego pociągu; 

• niekompletne i nieczytelne oznakowanie przejazdów. 

Zagadnienia związane z eksploatacją przejazdów kolejowo-drogowych zostały również przedstawione 

w rozdziale 8.4. 
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 Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach  

kolejowo-drogowych” 

W 2018 r. Prezes UTK kontynuował zainicjowany pod koniec 2017 r. projekt poprawy bezpieczeństwa 

na przejazdach. W jego ramach odbywały się m.in. spotkania Zespołu ds. monitorowania oraz prowadzone 

były szkolenia dla podmiotów rynku kolejowego w ramach Akademii UTK. Ważnym działaniem 

wpisującym się w kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest „Kampania Kolejowe ABC”.  

Harmonogram „Projektu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych” obejmuje grupy 

działań zrealizowanych w 2018 r. i zaplanowanych na 2019 r., z perspektywą ich kontynuacji w latach 

następnych. Uwzględniają one wielopłaszczyznową współpracę, edukację i monitorowanie. 

Współpraca odbywać się będzie zarówno w ramach działalności Zespołu ds. monitorowania, jak również 

w drodze spotkań roboczych i uzgodnień pomiędzy zarządcami infrastruktury, Policją, Krajową Radą 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, przy udziale 

Prezesa UTK. Zacieśnianie współpracy między instytucjami i podmiotami, których profil działalności 

pozwala na kreowanie warunków do szerzenia wiedzy z zakresu bezpiecznego przekraczania przejazdów 

kolejowo-drogowych jest konieczne dla zminimalizowania ryzyka, na jakie często nieświadomie 

narażają się użytkownicy przejazdów, w szczególności kierowcy. 

Działalność edukacyjna w 2018 r. obejmowała kontynuowanie szkoleń w ramach Akademii UTK oraz 

„Kampanii Kolejowe ABC”, które propagują zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych 

z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas 

poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Szczegółowy opis projektu 

„Kampania Kolejowe ABC” przedstawiono w rozdziale 17.3. 

Całości dopełniają zagadnienia związane z monitorowaniem wypadków na przejazdach kolejowo-

drogowych i analizy, które pozwalają na zidentyfikowane występujących problemów. 

Prezes UTK od 2018 r. koordynuje również działania związane z włączeniem przejazdów kolejowo-

drogowych wszystkich zarządców infrastruktury do systemu numeru alarmowego 112 – na wzór 

działania wdrożonego w 2018 r. przez PKP PLK. Każdy przejazd oznakowany zostanie unikatowym 

numerem, co przyspieszy zlokalizowanie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenie.  

W ramach współpracy z narodowym zarządcą infrastruktury oraz Policją, Prezes UTK w 2018 r. przekazał 

do Komendanta Głównego Policji uzyskany z PKP PLK wykaz 24 przejazdów o podwyższonym ryzyku 

wystąpienia zdarzeń kolejowych wraz z ich danymi lokalizacyjnymi. Celem przekazania wykazu miało być 

zwiększenie przez Policję intensywności działań nadzorczych nad przestrzeganiem przepisów ruchu 

drogowego przez kierowców, szczególnie w lokalizacjach wskazanych w wykazie przygotowanym przez 

PKP PLK. Działania takie w ocenie Prezesa UTK mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby 

wypadków, zwłaszcza dzięki temu, że obecność funkcjonariuszy Policji działa dyscyplinująco 

na kierowców. 

 W ocenie Prezesa UTK w celu zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych 

istotne jest podejmowane działań zmierzających do wyposażania przejazdów w nowoczesne urządzenia 

zabezpieczające, urządzenia aktywnego ostrzegania kierowców przed zbliżaniem się do przejazdu 

kolejowo-drogowego, elementy wibroakustyczne przywracające uwagę kierowcy przed skrzyżowaniem 

z linią kolejową, ale również instalacja systemów rejestrujących przypadki łamania przepisów prawa przez 

kierowców połączonych z systemem ogólnokrajowym (np. CANARD), a w uzasadnionych przypadkach 

zupełną eliminację zagrożenia poprzez budowę skrzyżowań bezkolizyjnych (dwupoziomowych). 

Mając na względzie, że jednym z największych zagrożeń dla ruchu kolejowego oraz drogowego jest 

zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych, Prezes UTK będzie realizował program poprawy 

bezpieczeństwa na przejazdach poprzez działania legislacyjne, nadzorcze oraz edukacyjne.  
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 Wypadki na przejazdach - na liniach kolejowych 

W 2018 r. miało miejsce 215 wypadków, w tym 6 wypadków poważnych, na przejazdach kolejowo-

drogowych na sieci ogólnodostępnej i wyizolowanej, w których zginęło 49 osób, a 33 zostały ciężko ranne.  

Wypadki na przejazdach stanowią znaczny procent ogółu wszystkich wypadków. W 2018 r. było 

to 35,42%, natomiast w latach 2013–2017 wypadki te wynosiły od 31% do 36%.  

 Liczba wypadków na przejazdach na sieci ogólnodostępnej i wyizolowanej  
w latach 2013–2018 

lp. 
kategoria 
przejazdu 

lub przejścia 

liczba wypadków 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
kategoria A 13 9 17 15 14 7 

zmiana - -30,8% +88,9% -11,8% -6,7% -50,0% 

2. 
kategoria B 18 17 20 19 23 27 

zmiana - -5,6% +17,6% -5,0% +21,1% +17,4% 

3. 
kategoria C 41 44 36 26 27 40 

zmiana - +7,3% -18,2% -27,8% +3,8% +48,1% 

4. 
kategoria D 173 137 123 147 141 132 

zmiana - -20,8% -10,2% +19,5% -4,1% -6,4% 

5. 
kategoria E 6 9 7 5 9 9 

zmiana - +50,0% -22,2% -28,6% +80,0% 0,0% 

6. 
kategoria F 4 0 5 0 0 0 

zmiana - -100,0% - -100,0% - - 

7. 
Łączna liczba 255 216 208 212 214 215 

zmiana - -15,3% -3,7% +1,9% +0,9% +0,5% 

 

W 2018 r. na przejazdach kolejowo-drogowych odnotowano o 1 wypadek więcej niż w 2017 r. (+0,5%). 

Do największej liczby wypadków doszło na przejazdach kategorii D, których odnotowano 132 (o 9 mniej 

niż w 2017 r., tj. -6,4%). Należy zwrócić uwagę, że przejazdy kat. D stanowią największy udział w ogólnej 

liczbie przejazdów (6 580, tj. 51,4%). Na przejazdach kat. A miało miejsce 7 wypadków mniej 

w porównaniu do 2017 r. (-50%), natomiast na przejazdach kat. B odnotowano o 4 zdarzenia więcej 

(+17,4%). Liczba wypadków na przejazdach kat. C zwiększyła się o 13 zdarzeń (+48,1%).  
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 Udział procentowy wypadków na przejazdach i przejściach przez tory w podziale na kategorie 
przejazdów w 2018 r.  

 

W 2018 r. do 61,4% wypadków doszło na przejazdach niewyposażonych w urządzenia ostrzegania 
(sygnalizacja świetlna) ani urządzenia zabezpieczenia (rogatki lub półrogatki) – przejazdy kat. D. Wypadki 
na przejazdach kat. C stanowiły 18,6%. Blisko 16% wypadków miało miejsce na przejazdach 
zabezpieczonych rogatkami (kat. A i kat. B) oraz 4,2% na przejazdach kat. E. Na przejazdach kategorii E nie 
odnotowano żadnego wypadku.  

W 2018 r. – jak wcześniej zaznaczono - doszło do 6 poważnych wypadków na przejazdach kolejowo-
drogowych: 

• 27 lutego 2018 r. w Opolu na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku 
Opole Zachodnie – Szydłów linii kolejowej nr 287; 

• 13 czerwca 2018 r. w Daleszewie na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym 
na szlaku Szczecin Podjuchy – Daleszewo Gryfińskie linii kolejowej nr 273; 

• 23 sierpnia 2018 r. w Szaflarach na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym 
na stacji Szaflary zlokalizowanej na linii kolejowej nr 99; 

• 2 sierpnia 2018 r. w Gnieźnie na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A zlokalizowanym na szlaku 
Pierzyska - Gniezno linii kolejowej nr 353; 

• 17 listopada 2018 r. w Wiśniowej na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na 
szlaku Dobrzechów - Frysztak linii kolejowej nr 106; 

• 19 grudnia 2018 r. w Rzeszowie na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C zlokalizowanym na 
szlaku Głogów Małopolski - Rzeszów linii kolejowej nr 71. 

Wypadek z 27 lutego 2018 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku 
Opole Zachodnie – Szydłów  

Na przejeździe drogowo-kolejowym kat. D w Opolu zlokalizowanym na szlaku jednotorowym Opole 
Zachodnie – Szydłów w km 1,934 linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie – Nysa miał miejsce poważny 
wypadek kat. A21, polegający na najechaniu pociągu prowadzonego autobusem szynowym typu SA137, 
relacji Nysa – Opole Główne przewoźnika Przewozy Regionalne na samochód osobowy. W wyniku 
zdarzenia śmierć poniósł kierujący samochodem osobowym oraz trzech pasażerów.  

PKBWK w Raporcie nr PKBWK/04/2018 z badania poważnego wypadku z 27 lutego 2018 r. określiła 
następujące przyczyny zdarzenia: 

• przyczyna bezpośrednia: wjazd samochodu osobowego na przejazd bezpośrednio pod 
nadjeżdżający pociąg; 

• przyczyna pierwotna: niezastosowanie się przez kierującego pojazdem drogowym 
do postanowień Prawa o ruchu drogowym, polegające na zatrzymaniu się samochodu w wyniku 
znaku drogowego B-20 „STOP” i ponownym ruszeniu w celu wjazdu na przejazd mimo 
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kat. B
12,6%

kat. C
18,6%
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61,4%

kat. E
4,2% kat. F

0,0%
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nadjeżdżającego pociągu od lewej strony kierowcy, w czasie gdy inne zatrzymane pojazdy 
oczekiwały na przejazd tego pociągu; 

• przyczyna pośrednia: niesprzyjające warunki powodujące utrudnienia w obserwacji zbliżającego 
się pociągu. 

Wypadek z 13 czerwca 2018 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku 
Szczecin Podjuchy – Daleszewo Gryfińskie 

Na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku Szczecin Podjuchy – Daleszewo 
Gryfińskie w km 342,231 linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, doszło do wypadku 
polegającego na wjechaniu samochodu ciężarowego z naczepą załadowaną drewnem na prawidłowo 
oznakowany przejazd pod pociąg pasażerski zestawiony z elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL 
relacji Szczecin Główny – Zielona Góra przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne. 

W wyniku poważnego wypadku kierujący pojazdem drogowym poniósł śmierć na miejscu, a 21 osób 
zostało rannych oraz 5 osób ciężko rannych, w tym maszynista pociągu pasażerskiego. Ponadto w wyniku 
zdarzenia doszło do rozbicia i wykolejenia elektrycznego zespołu trakcyjnego.  

PKBWK w Raporcie nr PKBWK/01/2019 z badania poważnego wypadku z 13 czerwca 2018 r. określiła 
następujące przyczyny zdarzenia: 

• przyczyna bezpośrednia: wjechanie samochodu ciężarowego na przejazd bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pociąg relacji Szczecin Główny – Zielona Góra; 

• przyczyna pierwotna: kierowca samochodu ciężarowego, zbliżając się do przejazdu, nie 
zastosował się zarówno do znaku B-20 „STOP”, jak i linii bezwzględnego zatrzymania P-12, tj. nie 
zatrzymał pojazdu drogowego w miejscu wyznaczonym i wjechał na przejazd wprost pod 
nadjeżdżający pociąg; 

• przyczyny pośrednie: nieupewnienie się przez kierującego pojazdem drogowym podczas 
zbliżania się do przejazdu, czy nie nadjeżdża pociąg i kontynuowanie wjazdu na skrzyżowanie bez 
zatrzymania oraz ograniczona widoczność czoła pociągu w związku z brakiem ciągłości 
widoczności z 5 m z uwagi na usytuowanie betonowych słupów trakcyjnych w polu widzenia 
od strony kierowcy. 

Wypadek z 23 sierpnia 2018 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym w stacji 
Szaflary w km 25,749 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane. 

Wypadek polegał na najechaniu pociągu osobowego relacji Chabówka – Zakopane przewoźnika 
kolejowego Przewozy Regionalne na pojazd egzaminacyjny, który z nieustalonych przyczyn zatrzymał się 
w osi toru przejazdu kolejowo-drogowego. W wyniku poważnego wypadku kierujący pojazdem 
egzaminacyjnym doznał obrażeń ciała i po przewiezieniu do szpitala zmarł.  

PKBWK w Raporcie nr PKBWK/03/2019 z badania poważnego wypadku z 23 sierpnia 2018 r. określiła 
następujące przyczyny zdarzenia: 

• przyczyna bezpośrednia: najechanie pojazdu kolejowego na pojazd egzaminacyjny (samochód 
osobowy) stojący w osi toru, tworząc przeszkodę dla pociągu na przejeździe; 

• przyczyna pierwotna: niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem 
egzaminacyjnym oraz egzaminatora podczas dojazdu i kontynuowania jazdy przez przejazd, mimo 
zbliżania się pociągu od strony pasażera (egzaminatora); 

• przyczyny pośrednie: niezatrzymanie pojazdu egzaminacyjnego przez kierującego i niepodjęcie 
przez egzaminatora czynności zmierzających do zatrzymania pojazdu przed przejazdem pomimo 
znaku B- 20 „STOP” i podawanych przez maszynistę pociągu sygnałów „Baczność”; brak podjęcia 
przez egzaminatora próby wypięcia z pasów bezpieczeństwa osoby egzaminowanej i wydania 
zdecydowanej komendy o ewakuacji w sytuacji nieuchronnej kolizji z nadjeżdżającym pociągiem 
stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia; wdrożenie nagłego hamowania przez kandydata 
na maszynistę pociągu za pomocą „zadajnika jazdy i hamowania”, przy możliwości użycia 
„hamulca bezpieczeństwa maszynisty”, co spowodowało wydłużenie drogi hamowania pociągu; 
niewdrożenie przez maszynistę opiekuna nagłego hamowania pociągu przez użycie „hamulca 
bezpieczeństwa maszynisty”. 
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• przyczyny systemowe: brak przepisów uwzględniających funkcjonowanie przejazdów kategorii D 

w granicach stacji kolejowej w aspekcie przygotowania drogi przebiegu pociągu zgodnie 
z Instrukcją o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 oraz określenie trójkątów widoczności 
z odległości 10 i 20 metrów w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami, jako obowiązujące 
warunkowo nie zapewnia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach, nakazując 
zachowanie widoczności czoła pociągu wyłącznie z odległości 5 metrów. 

Wypadek z 2 sierpnia 2018 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A obsługiwanym przez dróżnika 
przejazdowego z posterunku 43, szlak Pierzyska – Gniezno 

Do wypadku doszło poprzez najechanie pociągu relacji Berlin Hauptbahnhof – Warszawa Wschodnia 
przewoźnika PKP Intercity na rowerzystę przekraczającego przejazd. W wyniku zdarzenia rowerzysta 
został odrzucony na odległość 25 metrów od osi przejazdu i poniósł śmierć na miejscu. 

PKBWK w Raporcie nr PKBWK/04/2019 z badania poważnego wypadku z 2 sierpnia 2018 r. określiła 
następujące przyczyny zdarzenia: 

• przyczyna bezpośrednia: najechanie pojazdu kolejowego na rowerzystę, który wjechał 
na przejazd przy przedwcześnie otwartych rogatkach, bezpośrednio pod nadjeżdżający pociąg; 

• przyczyny pierwotne; otwarcie rogatek przejazdowych przez dróżnika przejazdowego 
po przejechaniu pociągu, pomimo otrzymania zgłoszenia o zbliżającym się pociągu oraz 
niezachowanie szczególnej ostrożności przez rowerzystę; 

• przyczyny pośrednie: brak reakcji rowerzysty na sygnały dźwiękowe dawane przez lokomotywę 
pociągu oraz gesty i krzyki innych użytkowników drogi ostrzegające o zbliżającym się pociągu; 
zbyt późne wdrożenie nagłego hamowania przez maszynistę pociągu; niewłaściwa reakcja 
dróżnika przejazdowego polegająca na użyciu włączników normalnego zamykania rogatek 
zamiast włączników awaryjnego zamykania rogatek oraz brak użycia przez pomocnika 
maszynisty hamulca bezpieczeństwa;  

• przyczyny systemowe: obligatoryjne stosowanie czasu wstępnego ostrzegania o zamykaniu 
drągów rogatek polegającego na wyświetlaniu sygnału świetlnego zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem dla wszystkich przejazdów kat. A obsługiwanych z miejsca. 

W 2018 r. wystąpiły jeszcze dwa poważne wypadki na przejazdach, dla których na dzień sporządzania 
Sprawozdania nie zostały opublikowane raporty PKBWK: 

• na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku Dobrzechów – Frysztak. 
doszło do poważnego wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym 
na szlaku Dobrzechów – Frysztak (linia kolejowa nr 106). Zdarzenie miało miejsce 
17 listopada 2018 r. Pociąg osobowy przewoźnika kolejowego SKPL Cargo relacji Zagórz – 
Rzeszów Główny najechał na samochód osobowy. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierowca 
i pasażer samochodu osobowego. PKBWK jest w trakcie ustalania przyczyn zdarzenia; 

• na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii C zlokalizowanym na szlaku Głogów Małopolski – 
Rzeszów w km 63,748 linii kolejowej nr 71. Do wypadku doszło 19 grudnia 2018 r. wskutek 
najechania pociągu osobowego spółki Przewozy Regionalne relacji Rzeszów Główny – Stalowa 
Wola Rozwadów na samochód osobowy, który wjechał na przejazd bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pociąg. PKBWK jest w trakcie ustalania przyczyn zdarzenia. 
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 Analiza wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 

Trafne zobrazowanie bezpieczeństwa na przejazdach poszczególnych kategorii oddaje wskaźnik 

wypadkowości, odnoszący liczbę wypadków na przejazdach danej kategorii do ogólnej liczby tych 

przejazdów.  

 Miernik wypadkowości na poszczególnych kategoriach przejazdów i przejść w 2018 r. 

lp. kategoria przejazdu 
liczba 

przejazdów 
liczba 

wypadków 
miernik 

1. kategoria A 2415 7 0,0029 

2. kategoria B 1270 27 0,0213 

3. kategoria C 1431 40 0,0280 

4. kategoria D 6580 132 0,0201 

5. kategoria E 489 9 0,0184 

6. kategoria F 616 0 0 

 łączna liczba 12801 215 - 

 

 Miernik wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych według kategorii  
w latach 2013–2018 

 

W 2018 r. miernik wypadkowości dla przejazdów kategorii C - podobnie jak w latach 2013–2015 - 

osiągnął wyższą wartość niż dla pozostałych kategorii przejazdów (kat. A, B, D, E i F). W latach 2016–2017 

najwyższą wartością tego miernika charakteryzowały się przejazdy kategorii D.  

W wypadkach, do których doszło na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych, można 

wyróżnić poszczególne grupy uczestników oraz przypisać liczbę zdarzeń, w których brali oni udział. 
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 Uczestnicy ruchu drogowego w zdarzeniach na przejazdach w latach 2013–2018 

lp. uczestnik ruchu drogowego 
liczba zdarzeń 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. kierowca samochodu osobowego 173 138 126 135 162 140 

2. pieszy 21 25 30 27 18 23 

3. kierowca samochodu ciężarowego 18 21 14 14 11 19 

4. kierowca samochodu dostawczego 17 10 11 12 5 13 

5. kierowca ciągnika rolniczego 7 3 5 6 7 9 

6. rowerzysta 5 4 11 10 6 5 

7. inny 14 15 11 8 5 6 

 łączna liczba 255 216 208 212 214 215 

 

W 2018 r. najliczniejszą grupę użytkowników przejazdów kolejowo–drogowych biorących udział 

w wypadkach stanowili kierowcy samochodów osobowych. W 2018 r. uczestniczyli oni w 140 wypadkach, 

- o 22 (13,6%) mniej niż w 2017 r.  

 Udział procentowy poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego w wypadkach 
na przejazdach w 2018 r. 
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 Liczba poszkodowanych na przejazdach poszczególnych kategorii przejazdów w latach 
2013– 2018 

` 
kategoria 
przejazdu 

lub przejścia 

zabici ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

kategoria A 3 4 7 7 5 2 5 0 5 3 3 2 

zmiana - +33,3% +75,0% - -28,6% -60,0% - -100% - -40,0% 0,0% -33,33 

2. 

kategoria B 3 6 8 4 12 12 5 3 4 4 1 2 

zmiana - +100% +33,3% -50,0% +200% - - -40,0% +33,3% - 
-

75,0% 
-100% 

3. 

kategoria C 9 6 9 8 5 11 7 4 2 5 5 4 

zmiana - -33,3% +50,0% -11,1% -37,5% +120,% - -42,9% -50,0% 2,5% 0,0% -20,0% 

4. 

kategoria D 32 19 26 26 15 19 17 17 28 25 18 22 

zmiana - -40,6% +36,8% - -42,3% +26,7% - 0% +64,7% -10,7% 
-

28,0% 
22.22% 

5. 

kategoria E 2 8 3 3 5 5 3 1 2 2 2 3 

zmiana - +300% -62,5% - 66,7% - - -66,7% +100% - 0,0% +50,0% 

6. 

kategoria F 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana - -100% - -100% - - - - - - - - 

7. 

łączna liczba 52 43 55 48 42 49 37 25 41 39 29 33 

zmiana - -17,3 % +23,3% -12,7% -12,5% +16,7% - -9,6% +64,0% -13,0% 
-

25,6% 
+13,8% 

 

W 2018 r. na przejazdach kolejowo-drogowych zginęło 49 osób. Jest to o 7 osób więcej niż w 2017 r. 

(+16,7%). Wzrosła również liczba ciężko rannych z 29 osób do 33 (+13,8%). 

W zdecydowanej większości przyczyną wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych byli użytkownicy 

dróg, którzy nie przestrzegali przepisów prawa o ruchu drogowym oraz nie zachowywali szczególnej 

ostrożności podczas przekraczania przejazdu.  
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 Udział procentowy osób zabitych według kategorii przejazdu w 2018 r. 

 

 

 Udział procentowy osób ciężko rannych według kategorii przejazdu w 2018 r. 

 

Na 4 przejazdach kolejowo-drogowych doszło w 2018 r. do więcej niż jednego wypadku. Wśród 

wskazanych przejazdów nie występują takie, na których więcej niż jeden wypadek miał miejsce również 

w 2017 r. W porównaniu do roku ubiegłego liczba przejazdów, na których doszło do więcej niż jednego 

wypadku zmalała o 2 przejazdy (z 6 do 4). 
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 Przejazdy kolejowo-drogowe, na których w 2018 r. doszło do więcej niż jednego zdarzenia 

lp. 
kategoria 
przejazdu 

stacja/szlak 
liczba 

zdarzeń 
nr linii km linii 

1. D Zajezierze - Bąkowiec 2 26 71,156 

2. C Szczecin Gumieńce - Tantow 2 409 7,585 

3. D Wolsztyn - Rakoniewice 2 357 43,446 

4. C Rydzyna - Leszno 2 271 92,435 

Przejazdy kolejowo-drogowe są systematycznie poddawane działaniom nadzorczym. Dane statystyczne 

dotyczące zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią podstawę analiz bezpieczeństwa 

na przejazdach. Ich wyniki uwzględniane są w planach nadzoru. Przyjęta koncepcja zakłada podjęcie 

właściwych działań kontrolnych na wszystkich przejazdach, na których doszło do wystąpienia zdarzenia 

kolejowego więcej niż jeden raz. Działania w obszarze kontroli przejazdów pozwalają rozwiązywać 

punktowe problemy na sieci kolejowej.  

 Przejazdy, na których doszło do więcej niż jednego zdarzenia w latach 2017–2018 
[przy wykorzystaniu mapy opracowanej przez PKP PLK] 
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Przez wiele lat poważnym problemem w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych na sieci kolejowej było 

funkcjonowanie przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą. Zawieszanie obsługi wynikało głównie 

z ograniczeń w zatrudnieniu i stosowane było przede wszystkim na przejazdach o bardzo małym 

natężeniu ruchu kolejowego i drogowego lub tylko czasowo – w godzinach, w których nie był prowadzony 

ruch pociągów (np. w porze nocnej). Począwszy od 2005 r., PKP PLK podjęła działania w celu ograniczenia 

liczby przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą, dzięki czemu ich liczba zmniejszyła się 

z 245 do 2 przejazdów niestrzeżonych podczas ruchu pociągów. 

 Liczba przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą w latach 2004–2018 na sieci PKP PLK  

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2018 r. PKP PLK 

Działania zarządcy infrastruktury, których realizacja umożliwiła znaczące ograniczenie liczby przejazdów 

kategorii A z zawieszoną obsługą, w zależności od konkretnego przypadku, obejmowały: przywracanie 

strzeżenia (w tym strzeżenia z odległości), przekwalifikowywanie przejazdów do innej kategorii, 

likwidację przejazdów lub zamykanie dróg samochodowych dla ruchu na czas braku obsługi.  

Dla 2 funkcjonujących w 2018 r. przejazdów kolejowo-drogowych kat. A z zawieszoną obsługą zostały 

przygotowane inwestycje, które pozwolą na całkowite wyeliminowanie tego problemu. Przejazdy 

te zostaną wyposażone w SSP i przekwalifikowane odpowiednio do kat. „B” i kat. „C”. 

 Działania nadzorcze prowadzone na przejazdach kolejowo-drogowych 

Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią punkt styku systemu kolejowego i drogowego. Obszar ten 

cechuje się występowaniem zagrożeń, które w dużym stopniu pochodzą spoza systemu kolejowego. 

Źródła zagrożeń identyfikowane poza systemem kolejowym są składowymi ryzyka, które niejednokrotnie 

są trudne do oszacowania przy ocenie poziomu ryzyka związanego z występowaniem zdarzeń kolejowych 

na przejazdach. Należy zatem ograniczyć poziom tego ryzyka poprzez wyeliminowanie możliwie 

największej liczby zagrożeń po stronie systemu kolejowego.  

Prezes UTK w 2018 r. przeprowadził 94 czynności kontrolne na przejazdach kolejowo–drogowych, 

w wyniku których skontrolowano 184 przejazdy i stwierdzono 133 nieprawidłowości. Dla porównania 

w 2017 r. przeprowadzono 117 kontroli i stwierdzono 250 nieprawidłowości. Warto podkreślić, że w toku 

jednej czynności kontrolnej weryfikacji może zostać poddana większa liczba przejazdów kolejowo–

drogowych znajdujących się w bliskiej lokalizacji.  
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 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych na przejazdach kolejowo-drogowych w 2018 r. 

 

 Liczba czynności kontrolnych w 2018 r. w podziale na kategorie przejazdów 

  

 

W 2018 r. czynnościom kontrolnym poddano łącznie 184 przejazdy w podziale na poszczególne kategorie. 

W wyniku podjętych czynności kontrolnych obliczono wskaźnik nieprawidłowości dla przejazdu 

kolejowo–drogowego, wyniósł on odpowiednio w 2018 r. 0,72, a w 2017 r. 0,67. Niewielka zmiana 

w obrębie powyższego wskaźnika nieprawidłowości dla przejazdu kolejowego (+0,05) oznacza, że ogólna 

wartość nieprawidłowości stwierdzanych w tym zakresie utrzymuje się na stałym poziomie. 

 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych w 2018 r. 
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 Przykłady najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości wybranych obszarach dotyczących 

przejazdów kolejowo-drogowych  

OBSZAR STWIERDZANYCH 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANY NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W ZAKRESIE OZNAKOWANIA 
I SYGNALIZACJI PRZEJAZDU 

 

 niekompletne i niezgodne z wymaganiami oznakowanie od strony drogi; 

 brak umiejscowienia wskaźników dotyczących wprowadzonych doraźnych 
ograniczeń; 

 uszkodzone i nieczytelne oznakowanie kilometracji linii kolejowej w obszarze 
przejazdu kolejowego; 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W DOKUMENTACJI PRZEJAZDU 
KOLEJOWO-DROGOWEGO 

 

 nieprawidłowe prowadzenie metryk przejazdów kolejowo–drogowych; 

 brak opracowanego harmonogramu badań diagnostycznych przejazdów 
kolejowo-drogowych; 

 niezgodne ze stanem faktycznym wyniki badań i pomiarów, zdefiniowanych 
w dokumentacji diagnostycznej; 

 niespójne zapisy Regulaminu obsługi przejazdu kolejowo- drogowego lub przejścia 
z zapisami metryki przejazdu kolejowo – drogowego; 

USZKODZENIE NAWIERZCHNI 
PRZEJAZDU KOLEJOWO-
DROGOWEGO 

 

 nierówności oraz ubytki w nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego; 

 niewłaściwe utrzymanie stanu asfaltu na dojeździe do płyt skrajnych przejazdu; 

 zapadnięte płyty oraz zużyty pas uszczelniający na przejeździe; 

 zanieczyszczone żłobki przejazdowe; 

NIEWŁAŚCIWY STAN 
TECHNICZNY INFRASTRUKTURY 
KOLEJOWEJ W OBRĘBIE 
PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 

 

 zanieczyszczona i porośnięta roślinnością podsypka w torach w obrębie przejazdu 
kolejowo-drogowego; 

 brak odwodnienia przejazdu; 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W ZAKRESIE UTRZYMANIA 
URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 
PRZEJAZD KOLEJOWO-
DROGOWY 

 

 brak odgrodzenia dostępu do toru z ominięciem rogatek na odcinku od rogatki 
do toru; 

 niepełne wygrodzenie przejazdu kolejowo-drogowego; 

 nieodpowiednie barierki zabezpieczające przejście; 

INNE 

 

 brak spełniania warunków odpowiedniej widoczności; 

 brak skutecznej współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej 
i zarządcą drogi; 

 niewykonanie zaleceń pokontrolnych z protokołu z badania diagnostycznego; 

W 2018 r. wydano 9 decyzji dotyczących nieprawidłowości na przejazdach kolejowych. Ponadto 
skierowano 38 pism do zarządców dróg w celu weryfikacji stwierdzonych nieprawidłowości 
w oznakowaniu i stanie technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami. 
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 Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych 

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują „Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami 

towarów niebezpiecznych” (regulamin RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym 

przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem oraz „„Przepisy o przewozie towarów 

niebezpiecznych do Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej” (SMGS). Obowiązek 

stosowania regulaminu RID wynika także z dyrektywy 2008/68/WE, która została implementowana 

do polskiego porządku prawnego przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.  

Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających 

z przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych. Do jego wyznaczenia zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo przewożące 

towary niebezpieczne. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy, szczegółowo 

określone są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych, 

ich załadunku, rozładunku i pakowania ma obowiązek stosować się do ustanowionych przepisów prawa 

i procedur, w tym m.in.: każdy uczestnik transportu towarów niebezpiecznych ma określone obowiązki, 

uzależnione od zawartości przewożonej przesyłki. Największy zakres obowiązków jest nałożony 

na nadawcę przesyłki oraz na przewoźnika. Nadawca musi znać charakterystykę i właściwości towarów, 

bowiem na tej podstawie dobiera do materiału niebezpiecznego odpowiednie opakowanie, umieszcza 

na nim nalepki ostrzegawcze oraz sporządza dokumentację przewozową. 

Rozwój branży transportowej pociąga za sobą konieczność podjęcia niezbędnych kroków w celu 

zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa transportowanych towarów. Aby wzrost przewozów 

towarów niebezpiecznych nie był utożsamiany z jednoczesnym wzrostem zagrożenia 

i prawdopodobieństwa wypadku, niezbędne jest bezwzględne egzekwowanie właściwych przepisów 

w praktyce transportowej. 

Do najważniejszych zadań Prezesa UTK w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych należy 

nadzór i kontrola wywiązywania się przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz 

użytkowników bocznic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją 

towarów niebezpiecznych. 

 Zdarzenia z udziałem towarów niebezpiecznych 

System monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych realizowany jest w oparciu o raporty 

opracowywane przez doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Ustawa 

o przewozie towarów niebezpiecznych zobowiązuje uczestników przewozu towarów niebezpiecznych 

do sporządzania dwóch rodzajów raportów: 

• „Rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”, 

o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;  

• „Raportów o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych” zgodnie 

z rozdziałem 1.8.5. regulaminu RID lub Załącznika 2 SMGS. Obowiązek sporządzenia takiego 

raportu istnieje, gdy towary niebezpieczne zostały uwolnione na zewnątrz opakowania lub jeżeli 

wystąpiło ryzyko nieuchronnej utraty ładunku, uszkodzenia ciała, taboru lub środowiska, lub 

jeżeli nastąpiła interwencja władz.  

Oprócz powyższych, obowiązują również dodatkowe kryteria w zależności od przewozu poszczególnych 

klas materiałów. 
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Do Prezesa UTK w 2018 r. wpłynęło 7 zgłoszeń dotyczących zdarzeń zaistniałych podczas przewozu 

towarów niebezpiecznych, o których mowa w regulaminie RID lub załączniku nr 2 do SMGS – o 4 więcej 

niż w 2017 r. 

W „Rocznych sprawozdaniach z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”, 

do przedłożenia których były zobowiązane podmioty uczestniczące w przewozie towarów 

niebezpiecznych, zadeklarowano w sumie 37 zdarzeń, w tym 7 wymagających sporządzenia Raportu. 

Najczęstszą przyczyną zdarzeń były nieszczelne lub niedokręcone zawory, rozprężenie ładunku 

spowodowane przeładowaniem i podwyższoną temperaturą.  

Współczynnik awaryjności wyliczany jest na podstawie liczby zdarzeń powstałych przy przewozie 

towarów niebezpiecznych, w stosunku do masy przewiezionych towarów niebezpiecznych. 

 Liczba zdarzeń przy przewozie towarów niebezpiecznych w latach 2008–2018 

lp. rok wielkość przewozów (tys. ton) liczba zdarzeń współczynnik  
„awaryjności” 

1. 2008 19 425 29 1,49 

2. 2009 19 816 21 1,06 

3. 2010 22 096 25 1,13 

4. 2011 23 009 46 2,00 

5. 2012 21 486 31 1,44 

6. 2013 21 523 25 1,16 

7. 2014 20 976 27 1,29 

8. 2015 22 965 26 1,13 

9. 2016 23 618 44 1,86 

10. 2017 25 866 43 1,66 

11. 2018 27 676  37 1,34 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie „Rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”  
za lata 2008–2018 

Ogólna liczba zdarzeń przy przewozie towarów niebezpiecznych w 2018 r. w porównaniu do roku 

poprzedniego zmalała o 16,2%, przy jednoczesnym 7-procentowym wzroście ilości przewiezionych 

towarów niebezpiecznych. Tym samym w 2018 r. współczynnik „awaryjności” przy przewozie towarów 

niebezpiecznych w stosunku zmniejszył się do 1,34 w porównaniu z 1,66 w 2017 r. (-19,3%). 

 Współczynnik „awaryjności” przy przewozie towarów niebezpiecznych w latach 2008-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie „Rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”  
za lata 2008–2018 
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 Nadzór nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych koleją 

Proces przewozu koleją towarów niebezpiecznych stanowi jeden z istotnych obszarów nadzorczych 
Prezesa UTK. W trakcie działań nadzorczych weryfikowane są m.in. zgodność wykonywanego przewozu 
z wymaganiami określonymi w regulaminie RID oraz w ustawie o transporcie kolejowym, prawidłowość 
sporządzenia dokumentów przewozowych, dodatkowe wyposażenie lokomotywy, prawidłowość 
oznakowania, wyposażenie i stan techniczny wykorzystywanych środków transportu, a także 
przeszkolenie osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności związane z tym 
przewozem. 

W 2018 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 56 kontroli w omawianym obszarze. Największą liczbę 
kontroli przeprowadzono wobec przewoźników kolejowych (ponad 60%), użytkowników bocznic 
kolejowych (21,4%) oraz zarządców infrastruktury kolejowej (16,1%). Pozostałą część stanowiły działania 
zrealizowane wobec innych podmiotów (przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną 
z rozładunkiem i napełnianiem jednostek transportowych).  

Jeden podmiot może pełnić funkcję kilku uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Sytuacja 
ta jest szczególnie widoczna w przypadku użytkowników bocznic kolejowych, gdzie w dużej mierze 
realizowane są procesy związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych. 

 Rodzaje podmiotów poddanych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
w 2018 r. 
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Największą liczbę nieprawidłowości odnotowano w dwóch obszarach: 

 

stanu technicznego i oznakowania pojazdów kolejowych (np.: przewóz towaru 
niebezpiecznego w wagonie bez lub z uszkodzoną tablicą barwy pomarańczowej bądź 
uszkodzoną dużą nalepką ostrzegawczą, brak zabezpieczenia zaworów spustowych przed 
przypadkowym otwarciem) 
 

 

prowadzonej dokumentacji (np.: braki w wykazach pojazdów kolejowych w składzie 
pociągu w zakresie przewożonego towaru niebezpiecznego; niewłaściwe numery wzorów 
nalepek ostrzegawczych; brak zapisu: TWR - towar wysokiego ryzyka; dane wpisane 
w wykazie wagonów w składzie pociągu niespójne z oznakowaniem naniesionym 
na wagony towarowe; przewóz towaru niebezpiecznego bez dokumentu przewozowego; 
wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu niezgodny ze stanem faktycznym) 

 Procentowy udział stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie towarów niebezpiecznych 
w 2018 r. 

 

Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 22 działań, co stanowi ok. 39% wszystkich spraw związanych 
z nadzorem przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Dla porównania w 2017 r. udział ten oscylował 
w granicach 57%. W wyniku przeprowadzonych czynności w 2018 r. wykazano 57 nieprawidłowości, 
a wskaźnik nieprawidłowości wyniósł 1,02, natomiast w 2017 r. wynosił on 1,28. Spadek omawianego 
wskaźnika świadczy przede wszystkim o rosnącej świadomości podmiotów uprawnionych do przewozu 
towarów niebezpiecznych, a to z kolei przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka 
zaistnienia zdarzeń zagrażających zarówno życiu, mieniu, jak i środowisku. 
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Wszystkie odnotowywane nieprawidłowości zostają szczegółowo opisane w protokołach kontroli. Na tej 
podstawie podmiot zostaje zobowiązany do usunięcia naruszeń tak, by w kolejnych etapach procesu 
nadzorczego można było dokonać weryfikacji ich usunięcia i wdrożenia adekwatnych działań 
naprawczych. 

 

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, Prezes UTK może nałożyć na podmioty rynku 
kolejowego kary pieniężne za naruszenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Wysokości kar 
określone są w załączniku nr 2 do ustawy. Zostały one określone w sposób bezwzględny, tj. dla każdego 
naruszenia podana jest konkretna wysokość kary. Mieszczą się one w granicach od 200 do 10 000 zł 
i zależą od wagi naruszenia. 

W 2018 r. Prezes UTK wydał 9 decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych 
za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.  
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 Osiągnięcie wartości celów bezpieczeństwa (CST) 

CST, zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa, określają minimalne, wyrażone w kryteriach 

akceptacji ryzyka, poziomy bezpieczeństwa, które muszą być osiągnięte przez różne części systemu 

kolejowego oraz przez system kolejowy jako całość. CST są wyznaczane przez EUAR na podstawie tzw. 

NRV dla poszczególnych państw, zgodnie z procedurą określoną w decyzji Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. 

dotyczącej przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy osiągnięto 

wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE. 

Państwa członkowskie zobowiązane są do stałego monitorowania poziomu bezpieczeństwa swoich 

systemów kolejowych, w tym do monitorowania osiągnięcia CST, określonych w sposób ilościowy 

i jakościowy.  

 

Osiągnięty w 2018 r. poziom wspólnych celów bezpieczeństwa w ujęciu ilościowym i jakościowym dla 

pięciu grup ryzyka indywidualnego obejmujących pasażerów, pracowników, użytkowników przejazdów, 

osoby przebywające w sposób nieuprawniony na obszarze kolejowym i tzw. „inne osoby” oraz poziom 

ryzyka wspólnego zaprezentowany został w poniżej tabeli. Tabela zawiera informacje o poszczególnych 

wymaganiach bezpieczeństwa, NRV dla danego wymagania oraz osiągniętej wartości wskaźnika w ujęciu 

liczbowym i procentowym. Im niższy osiągnięty poziom wskaźnika, tym poziom bezpieczeństwa w danej 

grupie ryzyka jest wyższy. 
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  Osiągnięte wartości CST dla Polski w 2018 r. 

wspólne cele bezpieczeństwa (CST) 
NRV dla 
Polski 

wyliczona 
wartość 
wskaźnika 

osiągnięty 
poziom 
wskaźnika 

1.1. NRV dla ryzyka dla pasażerów (x 10-9) 2018 

CST 1.1. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród pasażerów na miliard pociągokilometrów 
pociągów pasażerskich  

116,1 16,918 14,6% 

CST 1.2. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród pasażerów na miliard pasażerokilometrów  

0,849 0,133 15,7% 

1.2. NRV dla ryzyka dla pracowników (x 10-9) 

CST 2. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród pracowników na miliard pociągokilometrów  

17,2 16,7 97,1% 

1.3. NRV dla ryzyka dla użytkowników przejazdu kolejowego (x 10-9) 

CST 3.1. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród użytkowników przejazdów na miliard 
pociągokilometrów  

277 196,064 70,8% 

CST 3.2. 

ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród użytkowników przejazdów na miliard 
pasażerokilometrów (km torów) pomnożona przez 
liczbę przejazdów  

nd. nd. nd. 

1.4. NRV dla ryzyka dla osób zaklasyfikowanych jako „inne osoby” (x 10-9) 

CST 4. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród innych osób na miliard pociągokilometrów  

11,6 0,379 3,3% 

1.5. NRV dla ryzyka dla nieupoważnionych osób na terenie kolejowym (x 10-9) 

CST 5. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród osób nieupoważnionych na miliard 
pociągokilometrów  

1210 545,799 45,1% 

1.6. NRV dla ryzyka dla ogółu społeczeństwa (x 10-9) 

CST 6. 
ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród wszystkich osób na miliard 
pociągokilometrów  

1590 769,493 48,4% 

W 2018 r. żaden ze wskaźników, obliczonych dla poszczególnych grup ryzyka w oparciu o dane 

statystyczne ujęte w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), nie przekroczył 
akceptowanego poziomu ryzyka (NRV) ustalonych dla Polski.  

Najniższe wartości wskaźnika, wskazujące na podnoszący się poziom bezpieczeństwa, osiągnięte zostały 

dla grupy ryzyka dotyczącego osób innych: 3,3%. W grupie ryzyka dotyczącego pasażerów osiągnięte 

wartości są również niższe niż w 2017 r. i wynoszą odpowiednio 14,6% dla CST 1.1 oraz 15,7% dla CST 1.2.  

Wartość wskaźnika ryzyka dla pracowników wynosi 97,1%, co stanowi wzrost o 65,9 punktu 

procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Jest to równocześnie najwyższa z osiągniętych 

wartości CST. Dwóch z ciężko rannych pracowników to ofiary poważnego wypadku kat. A21, który miał 

miejsce 13 czerwca 2018 r. na szlaku Szczecin Podjuchy – Daleszewo Gryfińskie. Jednak w większości 

przypadków pracownicy zostają poszkodowani w wypadkach podczas prowadzenia prac inwestycyjnych 

bądź remontowych. Dlatego też obszar ten jest monitorowany przez Prezesa UTK (pkt 16.2.1). Wartość 

wskaźnika jest ustalona na takim poziomie w stosunku do pracy eksploatacyjnej wykonywanej na liniach 

kolejowych w Polsce, że jedna ofiara śmiertelna wśród pracowników to osiągnięte 22,1% wskaźnika. 



 

 110 

 
Dlatego też przy czterech ofiarach śmiertelnych osiąganych jest prawie 90% wskaźnika ryzyka dla 

pracowników. 

 Realizacja wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa (2013-2018) 

 

Działania prowadzone przez Prezesa UTK mają na celu obniżenie zwłaszcza wartości wskaźnika ryzyka 

użytkowników przejazdów, osób nieupoważnionych oraz pracowników, mającego wpływ na wskaźnik dla 

ogółu społeczeństwa. 
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 Zalecenia PKBWK i alerty bezpieczeństwa 

 Realizacja zaleceń PKBWK 

Zgodnie z treścią załącznika II do rozporządzenia 1158/2010 oraz zgodnie z treścią załącznika II 
do rozporządzenia 1169/2010 przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej, funkcjonujący 
w oparciu o SMS, zobowiązani są do ustanowienia procedur zapewniających, aby zalecenia krajowego 
organu bezpieczeństwa i krajowego organu dochodzeniowego, były oceniane i w stosownych 
przypadkach wdrażane lub aby zlecano ich wdrożenie. 

Również przedsiębiorstwa posiadające certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
lub certyfikat w zakresie IV funkcji utrzymania, zgodnie z art. 4 pkt f kryt. I załącznika III do rozporządzenia 
445/2011, muszą posiadać procedury w celu dopilnowania, aby stosowne zalecenia ze strony krajowych 
organów ds. bezpieczeństwa i krajowych organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków oraz 
wynikające z dochodzeń branżowych były oceniane i w stosownych przypadkach wykonywane. 

Prezes UTK, realizując dyspozycję art. 28l ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, prowadzi nadzór nad 
realizacją zaleceń PKBWK przez zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych lub inne podmioty, 
których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei 
i podlegających regulacji na podstawie przepisów ustawy.  

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązki nałożone na podmioty sektora kolejowego w obszarze 
związanym z zaleceniami bezpieczeństwa, podmioty kolejowe, tj. zarządcy infrastruktury, przewoźnicy 
kolejowi oraz ECM, funkcjonujące w oparciu o wydany przez Prezesa UTK certyfikat lub autoryzację 
bezpieczeństwa, a także certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, wezwane zostały 
do złożenia informacji o stanie realizacji zaleceń wydanych przez Przewodniczącego PKBWK w 2018 r. 

W ramach nadzoru nad realizacją zaleceń PKBWK przez podmioty rynku kolejowego, Prezes UTK analizie 
poddał zalecenia zawarte w: 

• Raporcie Rocznym za 2017 r.; 

• Raporcie nr PKWBK/01/2018 z badania poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego 

4 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:34 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A usytuowanym 

na szlaku Zawadówka podg. Uherka, w torze szlakowym nr 1, w km 244,676 linii kolejowej nr 7: 

Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk; 

• Raporcie nr PKBWK/02/2018 z badania poważnego wypadku kat. A20 zaistniałego 

7 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:11 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C zlokalizowanym 

na szlaku jednotorowym Ozimek – Chrząstowice w km 56,977 linii kolejowej nr 144: Tarnowskie 

Góry – Opole; 

• Raporcie nr PKBWK/03/2018 z badania poważnego wypadku kat. A04 zaistniałego 30 sierpnia 

2017 r. o godz. 21:53 w stacji Smętowo, w torze stacyjnym nr 2 w km 457,485 linii kolejowej 

nr 131 Chorzów Batory – Tczew; 

• Raporcie nr PKBWK/04/2018 z badania poważnego wypadku kat. A21 zaistniałego 27 lutego 

2018 r. o godz. 18:57 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D zlokalizowanym na szlaku 

jednotorowym Opole Zachodnie – Szydłów w km 1,934 linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie – 

Nysa; 

• Raporcie nr PKBWK/05/2018 z badania poważnego wypadku kat. A18 zaistniałego 

2 listopada 2017 r. o godz. 18:49 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A z zawieszoną obsługą, 

usytuowanym w km 37,119 na szlaku Śniadowo – Łapy, w torze szlakowym nr 1, linii kolejowej 

nr 36: Ostrołęka – Łapy; 

• Raporcie nr PKBWK/06/2018 z badania wypadku kat. B13 zaistniałego 24 listopada 2017 r. 

o godz. 6:48 na szlaku Warlubie – Laskowice Pomorskie, w torze nr 2 w km 424,2018, linii 

kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew; 
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• Raporcie nr PKBWK/07/2018 z badania wypadku kolejowego kat. B37 zaistniałego 10 listopada 

2017 r. o godz. 6:20 z poc. TMS 624016/7 relacji Kamieniec Ząbkowicki – Szeligi na szlaku Nysa – 

Nowy Świętów, w torze szlakowym nr 2, w km 129,650 linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica. 

Podmioty, których dotyczą zalecenia, corocznie przedstawiają Prezesowi UTK informacje o realizacji 

zaleceń, w terminie do 1 kwietnia każdego roku. 

Zgodnie z art. 28l ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK corocznie w terminie 

do 30 kwietnia przedstawia PKBWK informację o realizacji zaleceń wydanych przez Komisję w roku 

poprzednim oraz o podjętych działaniach zmierzających do realizacji tych zaleceń. 

Prezes UTK zalecenia wydane przez PKBWK w 2018 r. przekazał do realizacji 137 podmiotom, w tym: 

• 100 certyfikowanym przewoźnikom kolejowym; 

• 11 autoryzowanym zarządcom infrastruktury kolejowej; 

• 62 ECM – (w tym 4 podmiotom posiadającym certyfikat w zakresie IV funkcji utrzymania). 

Należy mieć jednak na uwadze to, że wiele podmiotów pełni jednocześnie kilka funkcji, co oznacza, 
że spośród wyżej wymienionych: 

• 66 jest tylko przewoźnikiem kolejowym, 

• 28 jest tylko ECM, 

• 32 jest zarówno przewoźnikiem kolejowym jak i ECM, 

• 8 jest tylko zarządcą infrastruktury, 

• 1 podmiot jest zarówno zarządcą infrastruktury jak i przewoźnikiem kolejowym, 

• 1 podmiot jest zarówno zarządcą infrastruktury jak i ECM, 

• 1 podmiot pełni wszystkie trzy funkcje: zarządcy, przewoźnika oraz ECM. 

W odpowiedzi na zalecenia Prezesa UTK informację o stanie realizacji zaleceń przekazało 125 (91%) 
podmiotów. Istotne było, aby dla każdego z zaleceń wskazać: 

• nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją 
zalecenia; 

• wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna; 

• dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) a także dowód 
ze środków bezpieczeństwa; 

• etap realizacji; 

• procent realizacji (0-100%); 

• data realizacji. 

Zalecenia Przewodniczącego PKBWK stanowią istotny element działań w obszarze edukacji 

i monitorowania bezpieczeństwa prowadzonych w UTK, takich jak: cykliczne spotkania Zespołu 

ds. monitorowania, szkolenia dla podmiotów rynku kolejowego w ramach Akademii UTK oraz projektu 

„Kultura Bezpieczeństwa”. Są również materiałem do szerokiej dyskusji nad ewentualnymi zmianami 

aktów normatywnych powszechnie obowiązujących w polskim systemie prawa w zakresie transportu 

kolejowego.  

 System alertów bezpieczeństwa 

Jednym z podstawowych elementów tworzonego jednolitego obszaru kolejowego w ramach UE jest 

zapewnienie wymiany informacji na temat niebezpieczeństw i zagrożeń zaistniałych w systemach 

kolejowych państw członkowskich. Krajowe władze bezpieczeństwa lub krajowe organy dochodzeniowe, 

analizując zdarzenia zaistniałe w krajowych systemach kolejowych, mogą uznać, że istnieje 
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prawdopodobieństwo, że zdarzenie może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego w innym 

państwie. W takim przypadku powinny one wykorzystać możliwości, jakie stwarza System Informacji 

Bezpieczeństwa funkcjonujący w ramach EUAR i opublikować informacje na temat zaistniałego zdarzenia 

w formie alertu bezpieczeństwa. 

Prezes UTK, jako krajowa władza bezpieczeństwa, również posiada dostęp do Systemu Informacji 

Bezpieczeństwa EUAR. Otrzymuje informacje o występujących alertach bezpieczeństwa na obszarze 

Unii, których przyczyna ma wpływ na bezpieczeństwo co najmniej dwóch państw członkowskich, jak 

również ma możliwość zgłaszania tego typu zdarzeń.  

W 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, w Systemie Informacji Bezpieczeństwa prowadzonym przez 

EUAR, krajowe władze bezpieczeństwa publikowały kolejne alerty bezpieczeństwa w sprawie źródeł 

zagrożeń zidentyfikowanych w ramach poszczególnych systemów kolejowych państw członkowskich.  

Działania podejmowane przez Prezesa UTK w obszarze alertów bezpieczeństwa koncentrowały się 

w 2018 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) na możliwie niezwłocznym udostępnianiu przetłumaczonych 

na język polski treści alertów wraz ze wskazywaniem konieczności przeprowadzenia analizy systemowej, 

czy dany alert bezpieczeństwa może mieć wpływ na działalność prowadzoną przez podmioty rynku 

kolejowego oraz ocenienie potencjalnego ryzyka związanego z wystąpieniem zdarzenia opisanego 

w alercie bezpieczeństwa. 

W 2018 r. Prezes UTK poinformował krajowe podmioty rynku kolejowego, zarówno za pośrednictwem 

strony internetowej jak i informacji przesyłanych bezpośrednio do wskazanych osób, o opublikowaniu 

w Systemie Informacji Bezpieczeństwa następujących alertów bezpieczeństwa: 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa we Francji z 2 stycznia 2018 r. ws. poluzowania śrub 

mocujących tarczę hamulcową, wykrytym w Luksemburgu podczas czynności utrzymaniowych 

lokomotywy G1206; 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa na Węgrzech z 11 stycznia 2018 r. ws. wykolejenia wagonów 

podczas manewrów, na rozjazdach koła pustych wagonów utraciły kontakt z główką szyny 

i opadły (zjawisku temu sprzyjał fakt, że wagony były puste i ściśle sprzęgnięte, zderzaki były 

nienasmarowane, a w obszarze rozjazdu był łuk); 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa w Polsce z 28 lutego 2018 r. ws. stwierdzenia 16 przypadków 

pęknięcia spawów na pierścieniach wzmacniających (wręgach) zbiorniki w wagonach cysternach 

typu Z23A (oznaczenie literowe Zacns) produkowanych przez Greenbrier Europe/Wagony 

Świdnica S.A.; 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa we Włoszech z 2 marca 2018 r. ws. wykrycia podczas czynności 

utrzymaniowych prowadzonych w zakładzie Melzo Scalo pęknięcia płyt wspornikowych między 

wózkiem a podwoziem w wagonie typu Sgns nr 3353 4557; 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa w Holandii z 20 marca 2018 r. ws. pęknięcia pierścieni 

wzmacniających na wagonach cysternach typu Z23A serii Zacns; analizy wykazały, że pęknięcia 

te spowodowane były wadami spawalniczymi; 

• Krajowej władzy bezpieczeństwa w Portugalii z 22 marca 2018 r. ws. uszkodzenia 

zmęczeniowego elementów zawieszenia; zawieszenia wagonów nie były zgodne z kartą UIC 517 

dla wagonów 2-osiowych, a ocena i testy zgodności wymagane normami nie były wykonane 

ponieważ błędnie założono, że zawieszenie wagonów było zgodne z kartą UIC 517. 
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 Ocena stanu technicznego infrastruktury 

Dane zawarte w tym rozdziale zostały opracowane na podstawie „Raportu w sprawie bezpieczeństwa” 

za 2018 r. PKP PLK. Analiza tych informacji daje miarodajny obraz stanu technicznego infrastruktury 

kolejowej w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 Inwestycje kolejowe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu 
kolejowego 

W 2018 r. utrzymuje się dynamika prowadzonych inwestycji w obszarze polskiej infrastruktury kolejowej, 

w tym realizacji kluczowego Krajowego Programu Kolejowego.  

Standardem w 2018 r. stała się realizacja inwestycji z uwzględnieniem wymagań zasadniczych i procedur 

oceny zgodności z udziałem niezależnych jednostek notyfikowanych, co niewątpliwie przekłada się 

również na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego. W 2018 r. liczba wpływających zgłoszeń 

weryfikacji WE utrzymała się na zbliżonym poziomie z 2017 r. (188 w 2017 r.,174 w 2018 r.), a także 

realizacji inwestycji w oparciu o TSI, które pozwalają zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Na 174 zgłoszenia weryfikacji WE w 2018 r., aż w 168 przypadkach wykonawcy inwestycji zadeklarowali 

prowadzenie procesów modernizacji i odnowień podsystemów instalacji stałych w oparciu o TSI. 

W pozostałych przypadkach potwierdzenie wymagań bezpieczeństwa odniesiono do przepisów 

krajowych i stosowania Listy Prezesa UTK z 2017 r.  

Prezes UTK nadal identyfikuje jednak powtarzające się wyzwania stojące przed wykonawcami 

modernizacji i zarządcą infrastruktury związane z interoperacyjnością systemu kolei. Nadal występują 

przypadki późnego zatrudniania jednostek notyfikowanych i prowadzenia weryfikacji WE, poszczególne 

inwestycje nie są również ze sobą skoordynowane w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych, 

co przejawia się np. brakiem zachowania spójności przy ustalaniu wysokości peronów na ciągach linii 

kolejowych.  

Najwięcej problemów pojawia się w obszarze podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe. Dobrym 

przykładem w tym zakresie jest proces wyposażania polskiej sieci kolejowej w system ETCS. W 2018 r. 

długość linii kolejowych wyposażonych w ten system wyniosła 458 km5. Kolejna część odcinków, jak 

np. E-30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole, uzyskała w 2018 r. zezwolenia na dopuszczenie 

do eksploatacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Mimo że liczba linii kolejowych wyposażonych w ETCS 

rośnie, nadal potrzebne jest zdobywanie doświadczenia we wdrażaniu tego systemu. Kolejne inwestycje 

powodują, że pojawiają się nowe wyzwania. Zarządca infrastruktury boryka się z problemami 

optymalizacji systemu ETCS, związanymi z przedwczesnym hamowaniem pojazdów przed miejscem 

zmiany prędkości na niższą czy przyhamowaniami pociągów jadących pod nadzorem ETCS przed 

przejazdami kolejowo–drogowymi wyposażonymi w tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Eliminacja tych 

zagadnień wymaga szczegółowych analiz, działań organizacyjnych (zmian w instrukcjach), a niekiedy 

zmian w samym systemie ETCS. Z drugiej strony, dzięki koordynacji działań, współpracy producentów, 

a także roli UTK, niwelowane jest ryzyko występowania podobnych zagadnień na kolejnych inwestycjach.  

Wyzwania w obszarze systemów sterowania nie dotyczącą wyłącznie ETCS. Bolączką zarządcy 

infrastruktury jest również zapewnienie bezpiecznej integracji systemów pochodzących od różnych 

producentów. Brak standaryzacji w tym obszarze prowadzi do konieczności budowania dedykowanych 

interfejsów, co jest czasochłonne i wymaga zapewnienia współpracy ze strony producentów 

poszczególnych urządzeń. Odpowiedzią na te wyzwania mógłby być projekt EuLynx, dotyczący 

harmonizacji interfejsów w urządzeniach sterowania ruchem, w którym uczestniczy 12 zarządców 

                                                                            

5 Dane PKP PLK (linie kolejowe nr 4, 64, 132, 275, 282, 295) 
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infrastruktury z Europy. Na chwilę obecną w działaniach tych nie uczestniczy jednak największy polski 

zarządca infrastruktury. 

Analizując tematykę inwestycji w systemy sterowania, warto odnieść się także do planów związanych 

z wdrożeniem na polskiej sieci systemu GSM-R. W marcu 2018 r. PKP PLK podpisała umowę na realizację 

sieciowego wdrożenia cyfrowego standardu łączności GSM-R. Ten interoperacyjny standard pozwala 

na transmisję danych na potrzeby ETCS poziomu 2. Cyfrowy system GSM-R zapewnia znacznie lepszą 

jakość połączenia. Ma to zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa. Brak zakłóceń pozwala na szybkie 

i jednoznaczne zrozumienie ostrzeżenia lub polecenia. Może to być kluczowe dla uniknięcia wypadku. 

GSM-R, w przeciwieństwie do dotychczasowej łączności analogowej, nie ma charakteru 

rozgłoszeniowego. Oznacza to, że maszynista nie słyszy komunikacji między innymi maszynistami 

a dyżurnym, która może zaburzać koncentrację. Do prowadzącego pociąg dotrze jedynie ta informacja, 

która jest dla niego przeznaczona. Istotne jest także to, że GSM-R jest zabezpieczony przed ingerencją 

osób niepowołanych. Zalety systemu GSM-R można odnieść do przyczyn wypadków kolejowych z 2018 r. 

Niepożądany skutek łączności rozgłoszeniowej (zapewnionej przez obecnie stosowany system 150 MHz) 

ujawnił się w zdarzeniu kategorii C44 na stacji Gliwice Sośnica. Maszynista pociągu nie zatrzymał się przed 

semaforem ustawionym na sygnał „Stój”, w związku z czym dyżurna ruchu nadała sygnał „Radio-stop”. 

Chwilę później dyżurna ruchu znów musiała użyć „Radio-stopu”, ponieważ maszynista rozpoczął jazdę 

i ponownie pominął sygnał „Stój” (sygnał Ms1 „Jazda manewrowa zabroniona”). Stało się tak dlatego, 

że na ustawionym kanale radiowym słychać było nakładającą się rozmowę, którą maszynista 

zinterpretował jako polecenie jazdy od dyżurnej ruchu. Analogiczne zdarzenie miało miejsce na stacji 

w Lędzinach, kiedy to maszynista jednego ze składów wjeżdżających na stację, był przekonany, że dyżurna 

informację o jeździe na sygnał zastępczy kieruje do niego, kiedy w rzeczywistości skierowana była 

do innego maszynisty. Maszynista również w tym przypadku przejechał sygnał „Stój”. Powyższe sytuacje 

nie miałyby miejsca w systemie GSM-R. Zmiana systemu analogowego na cyfrowy to szereg zalet, ale 

powiązanych z rewolucyjną zmianą na polskiej sieci. Oznacza to zmianę w codziennej pracy tysięcy 

maszynistów, dyżurnych ruchu i innych pracowników kolejowych oraz szeroką aktualizację zasad 

prowadzenia ruchu. Wdrożenie systemu GSM-R ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa.  

Rolę koordynatora we wdrażaniu systemu GSM-R pełni UTK. Z inicjatywy Prezesa UTK w MI powołano 

w 2018 r. grupę roboczą, której zadaniem było opracowanie zasad przejścia z prowadzenia ruchu 

w oparciu o system analogowy na system cyfrowy. Urząd niejednokrotnie był gospodarzem forum 

dyskusyjnego z udziałem zarządcy infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic, 

jednostek notyfikowanych czy instytucji rządowych. W trakcie tych spotkań dyskutowane były kluczowe 

założenia procesu migracji do GSM-R. Urząd powyższe działania łączył z postulatami zapewnienia 

odpowiedniego finansowania na wyposażenie w ERTMS dla przewoźników kolejowych. W połowie 

2018 r. Urząd prowadził ankietę z zakresu wyposażenia pojazdów w urządzenia GSM-R oraz urządzenia 

ETCS. Jej wyniki przyczyniły się do sformułowania części postulatów planu wdrożenia GSM-R – 

przyjętego w postaci Suplementu do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji 

interoperacyjności „Sterowanie”. Czuwanie nad rozwiązaniami w obszarze GSM-R ma doniosłe znaczenie 

dla bezpieczeństwa przyszłego systemu, organizacji ruchu w ramach systemu i użytkowników systemu.  

 Infrastruktura kolejowa PKP PLK 

Z danych zawartych w raportach w sprawie bezpieczeństwa przedłożonych do Prezesa UTK za 2018 r. 

wynika, że zarządca infrastruktury ocenił 60% infrastruktury jako będącej w stanie dobrym, 

23% w dostatecznym, a 17% jako w stanie niezadawalającym (w tym 1,8% w stanie złym). 
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 Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej PKP PLK w latach 2010–2018 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie raport w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK za 2018 r. 

Kryteria oceny technicznej infrastruktury kolejowej: 

• stan dobry – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów 

nawierzchni, brak ograniczeń; 

• stan dostateczny – potrzeba wymiany elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości 

rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń; 

• stan niezadowalający – konieczna wymiana kompleksowa, znaczne obniżenie prędkości 

rozkładowych oraz duża liczba ograniczeń. 

Modernizacja i inne działania związane z poprawą stanu linii kolejowych to jedne z najważniejszych zadań. 

PKP PLK realizuje szereg modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, w szczególności w ramach KPK 

do 2023 r. Zakres rzeczowy poszczególnych projektów inwestycyjnych obejmuje zwykle kompleksowe 

wymiany nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektroenergetyki (trakcyjnej 

i nietrakcyjnej), a także modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych oraz ich likwidacje i zastępowanie 

skrzyżowaniami dwupoziomowymi. Wymiana starych, wyeksploatowanych i zdegradowanych 

elementów infrastruktury kolejowej oraz urządzeń technicznych na elementy i urządzenia nowe, 

wykonane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, pozwala na znaczącą poprawę parametrów 

eksploatacyjnych linii kolejowych (głównie maksymalnych dopuszczalnych prędkości) przy co najmniej 

zachowaniu, a zazwyczaj podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. 

W związku z prowadzonymi inwestycjami na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK w 2018 r. 

wydatkowano kwotę ok 10 mld zł. Zmodernizowanych lub zrewitalizowanych zostało 

m.in. 1 268 km torów, 936 rozjazdów i 380 przejazdów kolejowo-drogowych, a także wybudowano, 

zmodernizowano lub zrewitalizowano 780 obiektów inżynieryjnych, w tym 53 skrzyżowania 

dwupoziomowe. 

Mimo wielu prac modernizacyjnych należy zwrócić uwagę, że stan infrastruktury oraz zdarzenia zaistniałe 

w 2018 r. wynikające ze złego stanu technicznego linii, nawierzchni czy obiektów infrastruktury kolejowej 

stanowiły istotny problem. W 2018 r. trzecią, najczęstszą przyczyną zdarzeń obciążających PKP PLK było 

uszkodzenie lub złe utrzymanie budowli (nawierzchni drogi kolejowej, obiektu inżynieryjnego itp.), w tym 

niewłaściwe wykonywanie robót na torach (w szczególności zdarzenia spowodowane były 

m.in. przekroczeniem dopuszczalnych parametrów geometrycznych torów i rozjazdów lub pęknięciami 

szyn, łubków, części rozjazdowych itp.) incydenty związane z uszkodzeniami sieci trakcyjnej (obniżenia 

sieci trakcyjnej, pęknięcia lin nośnych i izolatorów, uszkodzenia konstrukcji wsporczych). 

W ramach prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji modernizacji oraz rewitalizacji linii 

kolejowych, PKP PLK przebudowuje przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia przez tory, wyposażając 
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je w dodatkowe urządzenia zabezpieczenia i/lub ostrzegania, a także likwiduje przejazdy kolejowo-

drogowe i przejścia w poziomie szyn, zastępując je wiaduktami, kładkami lub tunelami. W 2018 r. na sieci 

PKP PLK działania inwestycyjne objęły łącznie 380 przejazdów kolejowo-drogowych, przy czym 

w różnych lokalizacjach zakres modernizacji obejmował: zabudowę urządzeń SSP, instalację urządzeń 

telewizji użytkowej (TVU) i/lub wymianę nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego. Dodatkowo 

wybudowano lub zmodernizowano 53 skrzyżowania dwupoziomowe. 

W 2018 r. kontynuowana była również realizacja odrębnego projektu inwestycyjnego obejmującego 

modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez tory w wybranych lokalizacjach 

(o zwiększonym ryzyku zaistnienia zdarzenia). Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami” został ujęty w KPK do 2023 r.  

W efekcie prac inwestycyjnych przy wdrożeniu rocznego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 

odnotowano ósmy rok z rzędu dodatni bilans zmian maksymalnych dopuszczalnych prędkości pociągów 

na liniach kolejowych, co ilustruje poniższy wykres. 

 Zmiany prędkości na liniach PKP PLK w latach 2004–2018 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu w sprawie bezpieczeństwa za rok 2018 PKP PLK  

Rok 2018 przyniósł poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej osiągniętą w wyniku 

ukończenia zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz kontynuowanych w 2018 r. 

robót utrzymaniowo-naprawczych. 

W ramach robót remontowo-naprawczych finansowanych ze środków własnych PKP PLK i Funduszu 

Kolejowego wymieniono 73 rozjazdy. Natomiast według stanu na koniec 2018 r. należałoby wymienić 

2 496 rozjazdów. 

Równocześnie realizowany był Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego na 2018 r., którego 

podstawowym celem było zapobieganie pojawieniu się ryzyka na poziomie niedopuszczalnym 

i ograniczenie częstotliwości występowania zagrożeń oraz ich skutków – poprzez stosowanie 

odpowiednich środków kontroli ryzyka. Działania ujęte w Programie ukierunkowane były na realizację 

głównych celów bezpieczeństwa na 2018 r., czyli w szczególności: poprawa stanu technicznego 

infrastruktury, rozwój kultury bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń, ograniczenie występowania 

zdarzeń obciążających PKP PLK, m.in. poprzez doskonalenie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu 
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kolejowego, podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, zmniejszenie 

liczby wypadków z udziałem osób nieuprawnionych do przebywania na obszarze kolejowym, poprawa 

parametrów bezpieczeństwa infrastruktury w wyniku procesów inwestycyjnych na liniach kolejowych, 

redukcja zagrożeń bezpieczeństwa występujących w czasie prac utrzymaniowych i inwestycyjnych, 

eliminowanie przyczyn długotrwałego prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze oraz rozkazy 

pisemne, zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń losowych i działań osób trzecich wpływających 

na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

 Nadzór nad stanem technicznym i eksploatacją infrastruktury kolejowej 

Proces utrzymania infrastruktury kolejowej jest jednym z istotnych czynników przekładających się 
bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwie sprawowany nadzór nad stanem 
technicznym eksploatowanej infrastruktury i skuteczne wdrażanie środków prewencyjnych nie tylko 
podnosi jakość usług w zakresie realizowanych przewozów, ale przede wszystkim ogranicza zagrożenie 
wystąpienia negatywnych w skutkach zdarzeń kolejowych. Z tego względu powyższy zakres poddawany 
jest szczegółowemu nadzorowi Prezesa UTK, który ma na celu nie tylko eliminowanie zagrożeń 
wstępujących w obszarze infrastruktury kolejowej, lecz również weryfikację skutecznego wdrożenia 
adekwatnych środków naprawczych i prewencyjnych.  

W związku z powyższym w 2018 r. Prezes UTK przeprowadził 448 działań w zakresie nadzoru nad stanem 
technicznym i eksploatacją infrastruktury kolejowej. Do katalogu tych czynności należy zaliczyć zakresy 
bardziej szczegółowe: 

• stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym obiektów inżynieryjnych; 
• stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacja skrzyżowań linii kolejowych z drogami 

publicznymi; 
• stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
• stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej; 
• stan techniczny i proces utrzymania DSAT; 
• bezpieczeństwo prowadzenia prac inwestycyjnych; 
• funkcjonowanie ratownictwa technicznego zarządców infrastruktury; 
• prowadzenie ruchu kolejowego. 

W wyniku przeprowadzonych działań stwierdzono 773 nieprawidłowości, co pozwoliło określić wskaźnik 
nieprawidłowości na poziomie 1,73. Wskazane naruszenia stwierdzone zostały w przypadku 179 działań, 
co stanowiło ok. 40% ogółu działań przeprowadzonych w tym zakresie. Dla porównania w 2017 r. było 
to 650 działań nadzorczych, 1182 nieprawidłowości, a wskaźnik nieprawidłowości kształtował się 
na poziomie 1,82. Oznacza to, że rozpatrując zmianę na przestrzeni lat 2017/2018 nastąpiło obniżenie 
wskaźnika nieprawidłowości w ramach funkcjonowania infrastruktury kolejowej o 0,09. Jest 
to pozytywny trend, który wskazuje na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury kolejowej. 

 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
eksploatacji infrastruktury kolejowej w 2018 r.  
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 Główne nieprawidłowości pojawiające się w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji 
infrastruktury kolejowej  

ZAKRES DZIAŁAŃ 

NADZORCZYCH 
NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

STAN TECHNICZNY I PROCES 
UTRZYMANIA 
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, 
W TYM OBIEKTÓW 
INŻYNIERYJNYCH 

 

 

 usytuowane drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru;  
 dzikie przejścia; 
 nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni kolejowej; 
 zastoiska wody przy torze; 
 nieprawidłowości w protokołach kontroli okresowej; 
 brak znaków kilometrowych i hektometrowych przy torach; 
 nieprzeprowadzenie jazd inspekcyjnych; 
 brak aktualnych arkuszy badania technicznego rozjazdów; 
 brak wykonania pomiarów ciągłych geometrii rozjazdów; 
 brak zachowania skrajni budowli w torze (usypy na torze); 
 brak realizacji zaleceń i usuwania usterek wskazanych w protokołach diagnostycznych 

w zakresie utrzymania nawierzchni; 

STAN TECHNICZNY, PROCES 
UTRZYMANIA I KLASYFIKACJA 
SKRZYŻOWAŃ LINII 
KOLEJOWYCH Z DROGAMI 
PUBLICZNYMI 

 

 niewykonane zalecenia po badaniu technicznym przejazdu; 
 niewłaściwy stan techniczny nawierzchni przejazdów; 
 niewłaściwe utrzymanie żłobków na przejazdach kolejowo–drogowych; 
 brak wymaganej widoczności; 
 nieprawidłowości w metryce przejazdu; 
 nieodpowiednie barierki zabezpieczające przejście; 
 brak nadzoru nad stanem oznakowania przejazdów; 
 brak znaków drogowych poziomych na przejeździe; 
 brak odwodnienia przejazdu; 
 niewykonanie zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontroli obiektów 

budowlanych; 
 zanieczyszczenie podsypki (znaczne zachwaszczenie) w okolicy przejazdu; 
 niewykonanie zaleceń z poprzednich badań diagnostycznych; 

STAN TECHNICZNY I PROCES 
UTRZYMANIA URZĄDZEŃ 
STEROWANIA RUCHEM 
KOLEJOWYM 

 

 niestosowanie procedur zapewniających właściwą eksploatację i utrzymanie urządzeń 
SRK; 

 brak usuwania na bieżąco usterek stwierdzanych podczas badań diagnostycznych; 
 niewłaściwe utrzymanie pulpitu nastawczego urządzeń SRK; 
 nieprawidłowo prowadzoną dokumentacja techniczna urządzeń SRK; 
 nieprawidłowe utrzymanie baterii akumulatorów; 
 niewłaściwie oznakowanie zwrotnic; 
 brak badań diagnostycznych urządzeń telekomunikacji kolejowej; 
 niedostateczna widoczność sygnałów na semaforze; 
 ustawienie semafora z niewłaściwej strony toru; 
 niedostateczna widoczność sygnału "stój" na semaforze; 

STAN TECHNICZNY I PROCES 
UTRZYMANIA SIECI 
TRAKCYJNEJ 

 

 odbiegające od pionu słupy sieci trakcyjnej na linii kolejowej;  
 brak realizacji zaleceń z kontroli diagnostycznych sieci trakcyjnej; 
 brak zapewnienia ciągłości sieci powrotnej prądu trakcyjnego; 
 brak zachowania wymaganych odstępów czasowych między przeglądami techniczni – 

przeglądami okresowymi sieci trakcyjnej; 
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STAN TECHNICZNY I PROCES 
UTRZYMANIA URZĄDZEŃ 
DETEKCJI STANÓW 
AWARYJNYCH TABORU (DSAT) 

 

 brak analizy niepotwierdzonych przypadków stanów alarmowych wykrytych przez 
DSAT; 

 brak nadzoru nad wykonywaniem usługi utrzymaniowej DSAT; 
 brak odpisów w książce kontroli o analizie alarmów niepotwierdzonych; 
 brak odpisów w książce kontroli o usuwaniu usterek w działaniu DSAT; 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
PROWADZENIA PRAC 
INWESTYCYJNYCH 

 

 

 brak zapoznania pracowników z planem BIOZ/ brak wymaganych szkoleń BHP; 
 brak zapoznania pracowników z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

kolejowego; 
 brak dokumentów uprawniających do wstępu na obszar kolejowy; 
 brak „projektu zabezpieczenia miejsca robót”; 
 nieujęcie w regulaminie tymczasowym wszystkich istotnych informacji związanych 

z wykonywaniem robót; 
 brak kierownika i sygnalisty na terenie robót;  
 nieprzestrzeganie terminów powoływania komisji odbiorów technicznych/ 

niewykonywanie zaleceń z protokołów odbiorów technicznych; 
 nieprzestrzeganie harmonogramu przyjętego w regulaminie tymczasowym 

prowadzenia ruchu; 
 niewłaściwe oznakowanie miejsca robót; 
 uszkodzone wygrodzenie strefy niebezpiecznej oraz niewłaściwy sposób ustawienia 

urządzeń zabezpieczających, uniemożliwiających wejście osób do strefy zagrożenia;  
 brak zachowania skrajni; 
 brak pełnego wyposażenia sygnalisty; 
 brak zapewnienia łączności radiowej pomiędzy sygnalistami a dyżurnymi ruchu; 

FUNKCJONOWANIE 
RATOWNICTWA 
TECHNICZNEGO ZARZĄDCÓW 
INFRASTRUKTURY 

 

 niezgodne z wymaganiami oznaczenie pojazdów pociągu ratownictwa technicznego; 
 niepełne wyposażenie pojazdów ratownictwa technicznego; 
 odbiór i eksploatowanie pojazdu po przeglądzie niezgodnym z DSU; 
 brak aktualizacji decyzji w sprawie ustalenia rejonów działania zespołów kolejowego 

ratownictwa technicznego;  
 

PROWADZENIE RUCHU 
KOLEJOWEGO 

 

 nieprawidłowe postępowanie przy zamykaniu i otwieraniu toru szlakowego; 
 prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
 wypełnianie rozkazów pisemnych „S” i „N” w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami; 
 niezgodne ze stanem faktycznym informacje zawarte w dokumentacji w zakresie 

bezpieczeństwa – Regulaminie Technicznym Stacji; 
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 Procentowy udział stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji 
infrastruktury kolejowej w 2018 r. 

 

Kwestie związane z bezpieczeństwem eksploatacji infrastruktury kolejowej na przestrzeni kolejnych lat 

są najczęstszym tematem zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ponadto 

nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania infrastruktury kolejowej stanowią 

jedną z głównych przyczyn wydania przez Prezesa UTK decyzji administracyjnych. W 2018 r. Prezes UTK 

wydał 44 decyzje dotyczące naruszeń w zakresie stanu technicznego i utrzymania infrastruktury 

kolejowej oraz 51 decyzji w zakresie ograniczeń ruchu kolejowego.  
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 Ocena stanu technicznego pojazdów kolejowych 

Kolejnym, obok stanu infrastruktury, czynnikiem determinującym bezpieczeństwo przewozów 

kolejowych jest stan techniczny pojazdów kolejowych. Ocena stanu technicznego eksploatowanych 

pojazdów kolejowych stanowiła jeden z punktów raportów w sprawie bezpieczeństwa za 2018 r.  

 Stan techniczny taboru kolejowego 

Przewoźnicy kolejowi corocznie w raportach bezpieczeństwa oceniają stan techniczny eksploatowanych 

pojazdów kolejowych. Jako kryteria oceny podmioty najczęściej przyjmowały m.in.: wiek taboru, 

współczynnik gotowości (dostępność pojazdów), ich awaryjność oraz okres od ostatniej obsługi 

technicznej poziomu utrzymania P4, P5 bądź modernizacji.  

 Struktura użytkowanych przez przewoźników pojazdów kolejowych w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2018  

Najliczniejszą grupę eksploatowanych pojazdów stanowią wagony towarowe (91%). W 2018 r. stan 54% 

wagonów towarowych oceniony został jako bardzo dobry i dobry. Kolejnymi pod względem liczebności 

grupami pojazdów były lokomotywy spalinowe, elektryczne oraz wagony pasażerskie. Z raportów 

bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za 2018 r. wynika, że 54% lokomotyw spalinowych było 

w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym, natomiast stan techniczny lokomotyw elektrycznych 

oceniony został przez przewoźników trochę lepiej, bo w stanie dobrym i bardzo dobrym znajdowało się 

62% pojazdów tego rodzaju. Stan ponad połowy wagonów pasażerskich (55%) został oceniony jako 

bardzo dobry, a jedynie 5% jako dobry. Przewoźnicy kolejowi zdecydowanie lepiej ocenili stan techniczny 

pojazdów specjalnych, gdzie w bardzo dobrym stanie oceniono 27% spośród eksploatowanych pojazdów 

specjalnych, natomiast w stanie bardzo dobrym aż 61%. Również stan techniczny silnikowych wagonów 

spalinowych oceniony został jako dobry (43%) oraz bardzo dobry (40%). Zaznaczenia wymaga jednak, 

że silnikowe wagony spalinowe i pojazdy specjalne stanowią najmniej liczną grupę pojazdów 

eksploatowanych przez przewoźników kolejowych na sieci kolejowej.  
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  Ocena stanu technicznego pojazdów 
kolejowych 

 Procent taboru kolejowego w stanie bardzo dobrym i dobrym w 2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2018  
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 Ogólna ocena stanu technicznego taboru kolejowego użytkowanego przez przewoźników 

kolejowych w 2018 r. 

rodzaj pojazdu stan techniczny 
udział procentowy 

w poszczególnych grupach 

lokomotywy spalinowe 

bardzo dobry 25% 

dobry 29% 

dostateczny 12% 

niezadowalający 24% 

zły 10% 

lokomotywy elektryczne 

bardzo dobry 32% 

dobry 30% 

dostateczny 6% 

niezadowalający 28% 

zły 4% 

elektryczne zespoły trakcyjne 

bardzo dobry 36% 

dobry 31% 

dostateczny 16% 

niezadowalający 12% 

zły 5% 

spalinowe wagony silnikowe 

bardzo dobry 43% 

dobry 40% 

dostateczny 10% 

niezadowalający 5% 

zły 2% 

wagony pasażerskie 

bardzo dobry 55% 

dobry 5% 

dostateczny 1% 

niezadowalający 23% 

zły 16% 

wagony towarowe 

bardzo dobry 29% 

dobry 25% 

dostateczny 22% 

niezadowalający 22% 

zły 2% 

pojazdy specjalne 

bardzo dobry 27% 
dobry 61% 
dostateczny 8% 
niezadowalający 2% 
zły 1% 

pozostałe - wagony budowy 
specjalnej, wagony techniczno-
gospodarcze, parowozy, wózki 
motorowe, drezyny, i itp. 

bardzo dobry 23% 
dobry 56% 
dostateczny 14% 
niezadowalający 4% 
zły 3% 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2018  
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  Ocena stanu technicznego pojazdów 
kolejowych 

 Udział procentowy w poszczególnych grupach taboru kolejowego w stanie bardzo dobrym, 
dobrym i dostatecznym w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2018  

Szczegółowy opis struktury taboru został umieszczony w rozdziale 5 Sprawozdania z funkcjonowania 

rynku transportu kolejowego w 2018 r., opublikowanego w BIP UTK 30 lipca 2019 r. 

 

 Awaryjność taboru 

Analiza awaryjności pojazdów kolejowych oparta została na informacjach pochodzących z DSAT 

znajdujących się na sieci PKP PLK. Urządzenia te służą do ostrzegania o możliwości wystąpienia stanu 

awaryjnego w elementach układu biegowego taboru oraz wykrywaniu deformacji powierzchni tocznych 

kół w pojazdach kolejowych. 

W 2018 r. na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK zainstalowanych było 213 urządzeń DSAT. 

Wygenerowały one 12 513 sygnałów alarmowych, czyli o 524 przypadków więcej niż w 2017 r.  

DSAT wykryły 933 przypadki zagrzanych maźnic (662 przypadków alarmowych i 271 przypadków 

ostrzegawczych), w tym 740 przypadków potwierdzonych przez upoważnionego pracownika 

przewoźnika kolejowego. Każdy potwierdzony przypadek zagrzania maźnic powinien być traktowany 

jako potencjalne wykolejenie. 

Podobnie jak w roku 2017, najwięcej przypadków wykrycia stanów awaryjnych taboru przez DSAT – 

4 797 – dotyczyło zagrzanych hamulców (699 przypadków alarmowych i 4098 przypadków 

ostrzegawczych), z czego 3 865 przypadków zostało potwierdzonych przez upoważnionego pracownika 

przewoźnika. Niesprawność układu hamulcowego jest bardzo często występującym uszkodzeniem 

taboru, które może skutkować pożarem, zniszczeniem maźnic lub całego układu jezdnego taboru.  

Następną pod względem liczności grupę stanowiły 3 145 przypadki przekroczenia granicznych nacisków 

dynamicznych (130 przekroczeń poziomów granicznych i 3 015 przekroczeń poziomów ostrzegawczych). 

Wykrycie tego stanu alarmowego skutkuje wyłączeniem pojazdu z ruchu.  
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Kolejne 2 415 przypadków dotyczyło deformacji bieżni kół (1 066 przypadków alarmowych 

i 1 349 przypadków ostrzegawczych), z czego jedynie 747 przypadków zostały potwierdzone. Deformacja 

bieżni koła powoduje przyspieszone zużycie infrastruktury. 

Ponadto DSAT wykryły 1 223 przypadki przekroczenia normatywnych nacisków osi na tor, związane 

z przeładowaniem wagonów lub nieprawidłowym rozmieszczeniem ładunku.  

 Liczba sygnałów alarmowych wygenerowane przez DSAT w latach 2015–2018 

lp. 
wykryte stany 

awaryjne 
2015 

udział 
[w %] 

2016 
udział 
[w %] 

2017 
udział 
[w %] 

2018 
udział 
[w %] 

1. 
zagrzane 
hamulce 

4 468 40,5% 4 018 35 % 4 310 35,9% 4 797 38,3% 

2. 

przekroczenie 
oddziaływania 
dynamicznego 
na tor 

2 664 24,1% 2 950 25,7% 3 133 26,1% 3 145 25,1% 

3. deformacja kół 1 959 17,8% 2 503 21,8% 2 758 23 % 2 415 19,3% 

4. 

przekroczenie 
granicznych 
nacisków 
osiowych 

944 8,6% 815 7 % 968 8 % 1 223 9,8% 

5. 
zagrzane 
maźnice 

1 000 9 % 1 203 10,5% 820 7 % 933 7,5% 

 łączna liczba 11 035 100 % 11 498 100 % 11 989 100 % 12 513 100% 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2015–2018  

 Struktura sygnałów alarmowych wygenerowanych przez DSAT w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2018 r. PKP PLK 

Podsumowując przedstawione powyżej dane, stwierdzić można, że w porównaniu do lat poprzednich, 

w 2018 r. wzrosła liczba przypadków wykrycia stanów awaryjnych taboru dotyczących zagrzanych 

hamulców oraz maźnic, przekroczenia oddziaływania dynamicznego na tor oraz granicznych nacisków 

osiowych.  
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PKP PLK w 2018 r. realizowała działania mające na celu rozwój DSAT. Działania te obejmowały m.in. 

realizację badań terenowych czytnika stacjonarnego wykorzystującego nowoczesne technologie. 

Wykorzystywanie tego czytnika ma na celu podniesienie poziomu identyfikowalności taboru z wykrytym 

stanem alarmowym i jego późniejsze śledzenie po wykryciu usterki i po jej usunięciu. PKP PLK prowadzi 

również prace nad wdrożeniem nowej funkcjonalności DSAT, która pozwoli na automatyczne 

przekierowanie informacji o wykrytych stanach awaryjnych taboru do dyżurnego ruchu decydującego 

o miejscu ewentualnego wyłączenia/odstawienia taboru, zgodnie z kierunkiem jazdy pociągu.  

  Wskaźnik potwierdzalności stanów alarmowych DSAT w latach 2015–2018 

 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2015–2018  

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że systemy DSAT mają największą skuteczność 
w wykrywaniu zgrzanych hamulców, czyli np. gorących klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych oraz 
gorących maźnic. Skuteczność detekcji deformacji kół jest w ich przypadku znacznie niższa, co obrazuje 
znacznie mniejszy wskaźnik potwierdzalności stanów alarmowych.  

Analizie poddane zostały również zdarzenia kolejowe kategorii B116 i C547 spowodowane uszkodzeniem 

lub złym stanem technicznym wagonów towarowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2018 r. 

najczęściej występującą przyczyną zdarzeń związanych ze stanem technicznym wagonów towarowych 

było uszkodzenie elementów układu hamulcowego.  

  

                                                                            

6 Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na część konstrukcyjną wagonu). 
7 Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu, powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu na skutek wskazań przez DSAT, 
potwierdzonych w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych będących w ruchu zauważonych przez personel obsługi. 
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 Liczba zdarzeń B11 i C54 według przyczyny w latach 2015-2018 (powyżej 5 przypadków) 
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  Ocena stanu technicznego pojazdów 
kolejowych 

 Zmienność występowania poszczególnych przyczyn zdarzeń B11 i C54 w latach 2017-2018 

 

W 2018 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby zdarzeń związanych ze stanem technicznym łożysk, w tym 

jako przyczynę pierwotną komisje kolejowe określały błędy w utrzymaniu łożysk. Zauważalny wzrost 

wystąpił również w przypadku zdarzeń spowodowanych uszkodzeniem pierścienia łożyska oraz 

nieprawidłowym użytkowaniem hamulca. Warto również zwrócić uwagę na znaczny spadek 

niezidentyfikowanych przez komisję kolejową przyczyn pierwotnych, do czego przyczyniły się również 

zintensyfikowane działania Prezesa UTK mające na celu poprawę sposobu analizy problemów 

technicznych przez komisje kolejowe badające zdarzenia kolejowe. 

 Nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowania 
pojazdów kolejowych oraz realizacją procesu przewozowego 

Wszelkie działania podejmowane przez Prezesa UTK mają na celu kreowanie bezpiecznych 

i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Mając na uwadze fakt, że jednym 

z zasadniczych obszarów, który oddziałuje na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego, jest stan 

techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych oraz realizacja procesu 

przewozowego, zakres ten od kilku lat objęty jest szczególnym nadzorem. 

W 2018 r. Prezes UTK przeprowadził blisko 800 działań nadzorczych, w ramach których weryfikacji 

poddano nie tylko stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych, ale również przygotowanie 

i realizację procesu przewozowego, w tym m.in. przygotowanie pociągów do jazdy, funkcjonowanie 

Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz zmiany rozkładów jazdy. 

Warto zaznaczyć, że eksploatacja pojazdów kolejowych powinna odbywać się z zachowaniem wszelkich 

wymagań technicznych i organizacyjnych. W związku z tym w trakcie kontroli pojazdów kolejowych 

sprawdzane są nie tylko elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo np.: zestawy kołowe, stan 

techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów czy drużyny konduktorskiej, ale również weryfikowane 

są zagadnienia związane z komfortem podróżowania. Ponadto istotnym elementem prowadzonych 
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działań są kontrole skuteczności stosowania procedur dotyczących postępowania podczas realizacji 

przewozów pociągami, których długość przekracza długość peronu. 

W 2018 r. skontrolowano  

ponad 550 pociągów pasażerskich, m.in. 

w zakresie stanu technicznego, procesu 

utrzymania i oznakowania.  

W ramach omawianych działań (w kontekście pojazdów pasażerskich i towarowych) odnotowano ponad 

550 nieprawidłowości, co w odniesieniu do ogólnej liczby nieprawidłowości stwierdzonych 

w analizowanym okresie stanowi, podobnie jak w 2017 r., ok. 16% ze wszystkich wskazanych w 2018 r. 

naruszeń. Wskazane nieprawidłowości odnotowane zostały w przypadku ponad 230 spraw, co stanowi 

ok. 30% wszystkich zrealizowanych działań w tym zakresie. Wskaźnik nieprawidłowości dla 

analizowanego zakresu wyniósł 0,70, co w odniesieniu do 2017 r. oznacza spadek o blisko 0,2. 

 Wyniki działań nadzorczych w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i eksploatacją 
pojazdów kolejowych oraz realizacją procesu przewozowego w 2018 r. 

 

Na podstawie przeprowadzonych działań nadzorczych zidentyfikowano obszary w działalności 
przewoźników kolejowych, w których stwierdzono naruszenia przepisów. Nieprawidłowości dotyczyły 
głównie: 

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji:  

• nieprawidłowo wystawione świadectwa sprawności technicznej; 
• nieprawidłowo wypełniona karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych pociągu; 
• brak książek pokładowych wagonów pasażerskich; 
• niezgodne z wymaganiami prowadzenie rejestru NVR. 

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania pojazdów:  

• niesprawne drzwi lub blokada drzwi; 
• brak zgodności procesu utrzymania pojazdu z wymaganiami DSU; 
• niesprawny układ ogrzewania/klimatyzacji; 
• niesprawne oświetlenie; 

udział działań 
nadzorczych, w 
których zostały 

stwierdzone 
nieprawidłowości 

29,54%

udział działań 
nadzorczych, w 

których nie zostały 
stwierdzone 

nieprawidłowości 
70,46%
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  Ocena stanu technicznego pojazdów 
kolejowych 

• niesprawny system informacji pasażerskiej; 
• niedostępność toalet; 
• brak aktualnego przeglądu gaśnicy; 
• brak plomby przy młotku bezpieczeństwa; 
• brak możliwości zamknięcia szafy sterowniczej. 

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania pojazdów:  

• nieprawidłowe lub niekompletne oznakowanie naniesione na pudła wagonów; 
• brak tabliczki znamionowej w kabinie maszynisty i na wózkach lokomotyw; 
• nieczytelne oznakowanie pojazdów. 

 Procentowy udział stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie utrzymania i oznakowania 
pojazdów kolejowych oraz realizacji procesu przewozowego w 2018 r. 

 

 

Wszystkie stwierdzone podczas kontroli naruszenia znalazły swoje odzwierciedlenie w przekazywanych 

podmiotom protokołach kontroli, natomiast zalecenia dotyczące ich usunięcia w wystąpieniach 

pokontrolnych. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, 

Prezes UTK posiada uprawnienia do stwierdzenia w drodze decyzji naruszenia przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz nakazania usunięcia nieprawidłowości w określonym 

terminie (art. 14 ust. 1), a także wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego lub ograniczenia jego 

eksploatacji w określonych przypadkach (art. 14 ust. 2 pkt 2). Na tej podstawie w 2018 r. wydano 

297 decyzji administracyjnych.  

Największą grupę stanowiły decyzje wydane w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji pojazdów 

kolejowych (152 decyzje) oraz w zakresie ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych (133 decyzje). 

Prezes UTK wydał także 12 decyzji stwierdzających naruszenie przepisów dotyczących utrzymania 

pojazdów kolejowych. 

Podkreślić należy, że tematyka dotycząca stanu technicznego pojazdów kolejowych wielokrotnie stanowi 

przedmiot zgłoszeń z zakresu naruszenia bezpieczeństwa wpływających do Prezesa UTK. Każdy sygnał 

świadczący o wystąpieniu potencjalnych nieprawidłowości lub zagrożenia jest weryfikowany w drodze 

czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia naruszeń Prezes UTK nakazuje ich usunięcie oraz 

wdrożenie adekwatnych działań naprawczych. W 2018 r., podobnie jak w roku 2017, 11% zgłoszeń 

dotyczyło wskazanego obszaru.

oznakowanie 
pojazdów

9,15%

dokumentacja
25,35%

utrzymanie 
pojazdów

65,49%



 

 132 

 

 Występki chuligańskie na sieci kolejowej 

Zdarzenia o charakterze chuligańskim są dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kolejowego. Do grupy 
tych zdarzeń należą: 

• kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego; 

• napady na pociągi i kradzieże przesyłek; 

• obrzucanie pociągów; 

• układanie przeszkód na torach; 

• dewastacje pojazdów kolejowych; 

• nieuprawnione emitowanie sygnałów alarmowych, powodujących uruchomienie systemu 

„Radiostop”. 

W 2018 r. ogółem odnotowano Zdarzenia tego rodzaju powodują nie 

tylko czasowe ograniczenia lub całkowite wstrzymywanie ruchu kolejowego, ale również stwarzają 

zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego. Poniższy wykres obrazuje skalę problemu 

w 6 kategoriach zdarzeń związanych z chuligaństwem.  

 Procentowy udział poszczególnych kategorii występków chuligańskich zarejestrowanych 
w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej 

W 2018 r. najczęstszymi występkami chuligańskimi były kradzieże i dewastacje urządzeń infrastruktury 

kolejowej (urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki kolejowej, teleinformatyki 

kolejowej) oraz elementów nawierzchni torowej (1790 przypadków). W porównaniu do 2017 r. liczba 

kradzieży i dewastacji obniżyła się o 331 (15,6%). Częściej występującym zjawiskiem były akty dewastacji 

niż kradzieży. W 2018 r. odnotowano 725 zdarzeń związanych z kradzieżą (40,5%) oraz 1065 czynów 

dewastacji infrastruktury kolejowej (59,5%).  

Przypadki kradzieży i dewastacji infrastruktury odnotowywano na terenie całego kraju, ale największą 

liczbę kradzieży i dewastacji odnotowano w województwach: śląskim, dolnośląskim i małopolskim. 
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  Występki chuligańskie na sieci kolejowej 

Zdarzenia w tych trzech województwach stanowiły około 50% wszystkich kradzieży i dewastacji 

odnotowanych na terenie kraju w 2018 r. 

 Liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury w 2018 r. 

lp. województwo liczba zdarzeń udział procentowy 

1. śląskie 377  

2. dolnośląskie 294  

3. małopolskie 222  

4. pozostałe województwa 897  

 Łącznie 1790 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury w poszczególnych województwach w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 
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W 2018 r. znaczna część kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej – podobnie jak w 2017 r. - 

dotyczyła urządzeń SRK – około 69%.  

 Grupy elementów infrastruktury kolejowej podlegających kradzieży i dewastacji w 2018 r. 

lp. przedmiot kradzieży i dewastacji liczba zdarzeń 

1. urządzenia SRK 1 240 

2. urządzenia elektroenergetyki kolejowej 294 

3. urządzenia teleinformatyki kolejowej 155 

4. elementy nawierzchni torowej 101 

 łącznie 1790 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Procentowy udział poszczególnych grup elementów infrastruktury kolejowej 

 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 
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  Występki chuligańskie na sieci kolejowej 

kolejowego (urządzenia SRK, teleinformatyki i elektroenergetyki kolejowej) skradzionych 

lub zdewastowanych w 2018 r. zostały oszacowane przez zarządców infrastruktury na około 10 mln zł.  

Kradzież elementów infrastruktury kolejowej, w tym elementów sieci trakcyjnej (przewodów, lin nośnych 

czy ciężarów żeliwnych), elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym albo elementów torowiska, 

może spowodować nie tylko zakłócenie w ruchu kolejowym, ale również uszkodzenia taboru, co może 

skutkować wypadkiem. Czyn ten podlega karze i zgodnie z art. 254a Kodeksu karnego: „Kto zabiera, 

niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci (…) linii kolejowej, 

tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci 

albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Ponadto, zgodnie z art. 174 Kodeksu 

karnego: „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym (…), podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

Aby zapobiegać tego typu zdarzeniom od 2012 r. Prezes UTK uczestniczy w pracach „Memorandum 

w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury”. Jest 

to działalność zainicjowana przez Prezesów trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz UTK. Dodatkowo w działania zaangażowana jest także 

Policja, jak również podmioty sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. PKP PLK 

wdrożyła szereg działań na rzecz ochrony infrastruktury kolejowej, takich jak m.in.: 

• nadzór i monitorowanie miejsc, w których najczęściej dochodzi do kradzieży i dewastacji 

infrastruktury, prowadzone przez funkcjonariuszy SOK, Policji i pracowników PKP PLK, w tym 

również prowadzenie działań w ubraniach cywilnych; 

• wykorzystanie sprzętu technicznego w postaci fotopułapek, noktowizorów, termowizorów oraz 

gogli noktowizyjnych podczas prowadzonych działań na najbardziej zagrożonych odcinkach linii 

kolejowych oraz w miejscach, gdzie dokonywane są kradzieże infrastruktury; 

• wykorzystanie samochodów specjalnych MCM na najbardziej zagrożonych odcinkach linii 

kolejowych oraz w miejscach, gdzie dokonywane są kradzieże infrastruktury; 

• kontrole punktów skupu złomu i metali kolorowych wspólnie z Policją, Inspekcją Handlową oraz 

przedstawicielami spółek kolejowych w ramach posiadanych uprawnień; 

• kierowanie do właścicieli punktów skupu złomu informacji o dokonaniu kradzieży (po każdej 

kradzieży urządzeń infrastruktury kolejowej), z wyszczególnieniem, jakie elementy zostały 

skradzione, o sankcjach prawnych wynikających ze skupowania mienia pochodzącego 

z przestępstwa, o zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu pociągów; 

• pisemne powiadomienia o zdarzeniu, jak też o zatrzymaniu sprawcy do właściwej spółki Grupy 

PKP z informacją, że poszkodowany zakład ma możliwość sporządzenia doniesienia karnego oraz 

dochodzenia na drodze prawnej odszkodowań za poniesione straty; 

 Napady na pociągi i kradzieże przesyłek 

Drugim, co do częstotliwości występowania, działaniem chuligańskim w 2018 r. były napady na pociągi, 

połączone z kradzieżą przewożonego ładunku. W 2018 r. na terenie całego kraju zarejestrowano łącznie 

581 tego typu zdarzeń, co stanowiło 15,5% wszystkich wybryków chuligańskich. Liczba tego rodzaju 

zdarzeń w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. była niższa o 209 przypadków (-18,6%). 

Najwięcej napadów na pociągi i kradzieży przesyłek odnotowano w województwie śląskim 

(73% wszystkich zdarzeń tego rodzaju). Głównym celem złodziei były kruszywa oraz paliwo. Poniższy 

wykres obrazuje występowanie napadów i kradzieży w poszczególnych województwach. 
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 Napady na pociągi i kradzieże przesyłek w województwach w 2018 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Nieuprawnione emitowanie sygnału alarmowego „Radiostop” 

Sygnał „Radiostop” jest przekazywany drogą radiową - analogowo. Za pośrednictwem urządzeń 

samoczynnego hamowania pociągu powoduje automatyczne zatrzymanie pojazdów trakcyjnych 

znajdujących się w zasięgu urządzenia emitującego sygnał. W 2018 r. zanotowano łącznie 

541 przypadków nieuprawnionego emitowania sygnałów „Radiostop” – o 13 więcej w porównaniu 

do 2017 r. (+2,5%). Najwięcej takich sytuacji miało miejsce w województwach: mazowieckim – 131, 

w porównaniu z 2017 r., w którym odnotowano 167 takich przypadków, nastąpił około 22% spadek; 

małopolskim –97 (+43%) i śląskim – 93 (+1%). 

 Przypadki nieuprawnionego nadawania sygnału alarmowego „Radio-stop” 
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województwo liczba zdarzeń udział procentowy 

1. mazowieckie 131 24% 

2. małopolskie 97 18% 

3. śląskie 93 17% 

4. pozostałe województwa 220 41% 

 Łączna liczba 541 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

Tego typu zdarzenia stanowią duże wyzwanie ze względu na trudności w wykrywaniu sprawców 

i relatywnie nieskomplikowany charakter sygnału, co oznacza łatwość nadawania go przez osoby 
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  Występki chuligańskie na sieci kolejowej 

ma zapobiegać kolizjom pojazdów kolejowych, natomiast przez takie chuligańskie zachowania może dojść 

do katastrofy. Pociągi zatrzymywane w sposób nieuprawniony bywają także przez np. złodziei kruszyw 

i paliw. Działania prewencyjne polegają głównie na czynnościach takich jak monitorowanie, współpraca 

z podmiotami zajmującymi się telekomunikacją (TK Telekom) w celu identyfikowania użytkowników, 

którzy w sposób nieuprawniony wykorzystali radiołączność. Podczas akcji patrolowych Straż Ochrony 

Kolei monitoruje lokalizacje anten nadawczych, w tym również tych pochodzenia amatorskiego.  

Trwają prace nad wdrożeniem systemu cyfrowego GSM-R. System zapewni lepszą jakość połączenia i jest 

zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych. Szersze informacje na temat systemu GSM-R 

zawarto w rozdziale 12.1. 

 Przeszkody na torach 

Kolejną kategorią wybryków chuligańskich jest układanie przeszkód na torach. W 2018 r. odnotowano 

w sumie 418 przypadków celowego ułożenia przeszkód na torach przez nieznanych sprawców, 

co stanowiło 11% wszystkich analizowanych występków chuligańskich. W stosunku do roku 

poprzedniego nastąpił ich nieznaczny wzrost z 404 do 418 w 2018 r. (+3,5%). Najwięcej zdarzeń 

związanych z ułożeniem przeszkody na torze odnotowano na obszarze województw śląskiego 

61 przypadków, dolnośląskiego – 55, wielkopolskiego – 49 i pomorskiego – 40, co stanowiło około 50% 

wszystkich wydarzeń związanych z układaniem przeszkód na torach w 2018 r. 

 Przypadki układania przeszkód na torach w 2018 r. 

lp. województwo liczba zdarzeń udział procentowy 

1. śląskie 61 14,59% 

2. dolnośląskie 55 13,16% 

3. wielkopolskie 49 11,72% 

4. pomorskie 40 9,57% 

5. pozostałe województwa 213 50,96% 

 Łączna liczba 418 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 

Najechanie na przeszkodę zazwyczaj skutkuje uszkodzeniem elementów układu hamulcowego pociągu, 

zgarniaczy, reflektorów i podwozia. Może dojść nawet do wykolejenia. Każdy przypadek najechania 

na przeszkodę wiąże się z koniecznością dokonania oględzin pociągu w celu stwierdzenia ewentualnych 

uszkodzeń oraz oceny stanu technicznego pojazdu pod kątem zdolności do bezpiecznego kontynuowania 

jazdy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia może istnieć konieczność chwilowego lub długotrwałego 

wstrzymania ruchu.  

 Dewastacje pociągów 

W 2018 r. odnotowano 239 przypadków dewastacji pociągów, o 77 mniej niż w 2017 r. (-24,54%). 

Najwięcej dewastacji taboru miało miejsce w województwie pomorskim – 132 (spadek o 39, tj. 22,8%) 

mazowieckim – 32 (spadek o 1 zdarzenie, tj. 3%) i śląskim – 15 (spadek o 14, tj. 28,6%). Zdarzenia z tych 

3 województw stanowią łącznie 74,9% przypadków dewastacji pociągów. Najczęściej dochodzi do wybicia 
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szyb oraz malowania graffiti. Działania takie generują wysokie koszty napraw uszkodzonych pojazdów, 

braki w dostępności taboru i wynikające z tego opóźnienia w ruchu pociągów.  

 Przypadki dewastacji pojazdów kolejowych w 2018 r. 

lp. województwo liczba zdarzeń udział procentowy 

1. pomorskie 132 55,23% 

2. mazowieckie 32 13,39% 

4. śląskie 15 6,28% 

5. pozostałe województwa 60 25,10% 

 Łączna liczba 239 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Obrzucenie pociągów 

Kolejnym niebezpiecznym występkiem chuligańskim są przypadki obrzucenia pociągów kamieniami bądź 

innymi przedmiotami. Przedmioty są najczęściej zrzucane na pociągi z wiaduktów i kładek nad torami. 

Sytuacje takie stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób podróżujących pociągami, oraz 

pracowników kolei, w szczególności dla maszynistów. W 2018 r. zarejestrowano 179 tego typu działań, 

co stanowiło około 5% ogólnej liczby analizowanych występków chuligańskich. W stosunku do 2017 r. 

nastąpił spadek liczby obrzuceń pociągów o 32 przypadki (-15,7%).  

Najwięcej przypadków obrzucania pociągów w 2018 r. miało miejsce na terenie województw śląskiego – 

36 i mazowieckiego – 34. Na obszarze 4 województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego 

i dolnośląskiego odnotowano po 13 tego typu zdarzeń. Do najmniejszej liczby zdarzeń związanych 

z obrzuceniem pociągu doszło w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie odnotowano 1 taki 

przypadek. 

 Obrzucenia pociągów w 2018 r. 

lp. województwo liczba zdarzeń udział procentowy 

1. śląskie 36 20,11% 

2. mazowieckie 34 18,99% 

3. wielkopolskie 13 7,26% 

4. łódzkie 13 7,26% 

5. kujawsko-pomorskie 13 7,26% 

6. dolnośląskie 13 7,26% 

7. pozostałe 57 31,84% 

 Łączna liczba 179 100% 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury. 
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  Pozostałe zagadnienia realizowane 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

 Pozostałe zagadnienia realizowane w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

 Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego 

W 2018 r. do Prezesa UTK wpłynęło 430 zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, 

o 51 mniej niż w 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane były wielokanałowo tak, aby jak największa liczba osób 

mogła w wybrany sposób przekazać informacje. Zgłoszenia pochodziły zarówno od pasażerów, 

miłośników kolei, jak i podmiotów rynku kolejowego. W 2018 r. zgłoszenia przekazywane były 

za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie UTK, poprzez infolinię oraz 

pocztę elektroniczną i tradycyjną, a także przez platformę ePUAP.  

Zgłoszenia kierowane do Prezesa UTK są źródłem informacji w zakresie bezpieczeństwa transportu 

kolejowego i jednocześnie stanowią narzędzie budowania coraz większej świadomości społecznej wśród 

użytkowników systemu kolejowego. Zgłoszenia napływające do Prezesa UTK są przekazywane również 

przez pracowników podmiotów branży kolejowej. Informacje o wystąpieniu nieprawidłowości zgłaszane 

przez osoby, które w codziennej pracy biorą udział w procesie realizacji przewozów bądź odpowiadają 

za funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kolejowego, mają szczególne znaczenie, gdyż 

pozwalają na dogłębną weryfikację stanu bezpieczeństwa rynku w sposób szczegółowy i wieloaspektowy. 

 Liczba zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego na przestrzeni lat 2012–2018  

 

 

 Zespół zadaniowy do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa 
sektora kolejowego w Polsce 

Od 2014 roku przy Prezesie UTK działa powołany z inicjatywy Prezesa UTK, Zespół zadaniowy 

ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Celem funkcjonowania 

Zespołu ds. monitorowania jest m.in. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa krajowego sektora 

kolejowego, identyfikowanie niepokojących zjawisk i trendów w obszarze bezpieczeństwa oraz 

informowanie o tym podmiotów sektora kolejowego a także analizowanie wyników prac komisji 
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kolejowych, o których mowa w art. 28m ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym w związku z zadaniem 

Prezesa UTK, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 7a ustawy o transporcie kolejowym. 

Do głównych zadań Zespołu ds. monitorowania należy w szczególności:  

• identyfikowanie źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego; 

• analizowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego w celu 

identyfikacji niepokojących zjawisk i trendów; 

• określanie optymalnego trybu komunikacji z sektorem oraz przekazywanie informacji 

o zidentyfikowanych zagadnieniach problemowych dotyczących bezpieczeństwa krajowego 

sektora kolejowego; 

• inicjowanie działań ukierunkowanych na przyjmowanie i wdrażanie przez podmioty sektora 

kolejowego środków zapobiegawczych oraz eliminację zidentyfikowanych nieprawidłowości; 

• opracowywanie rekomendacji i zaleceń kierowanych do podmiotów rynku kolejowego 

dotyczących zadań systemowych mających przyczynić się do poprawy poziomu bezpieczeństwa 

w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości oraz „dobrych praktyk” 

związanych z badaniem zdarzeń kolejowych i innych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. 

W 2018 r. zorganizowano 6 spotkań Zespołu ds. monitorowania. Poniżej w podrozdziałach przedstawiona 

została tematyka spotkań. 

 Zdarzenia na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK w ramach 
inwestycji i remontów 

17 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania poświęcone zdarzeniom na sieci 

kolejowej zarządzanej przez PKP PLK w ramach inwestycji i remontów. Na spotkanie zostali zaproszeni 

przedstawiciele spółki PKP PLK oraz wykonawców realizujących inwestycje i remonty na sieci PKP PLK. 

Spotkanie zainicjowane zostało odnotowaniem niepokojącego trendu związanego z rosnącą liczbą 

zdarzeń na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK, w ramach prowadzonych inwestycji i remontów 

na liniach kolejowych. Z danych będących w dyspozycji Prezesa UTK wynika, że w latach 2016-2017 

wystąpiły 42 zdarzenia mające związek z organizacją wykonywania robót torowych przy czynnych torach 

kolejowych.  

Wśród zaproponowanych działań systemowych i inicjatyw warto wyróżnić następujące: stosowanie 

wygrodzeń czynnych linii kolejowych czy systemów informowania o nadjeżdżającym pociągu oraz 

wprowadzanie wymogów organizacji transportu na placu budowy w sposób minimalizujący ryzyko 

kontaktu maszyn z pociągami. Ponadto Prezes UTK zwrócił szczególną uwagę na proces nadzorowania 

i odpowiedniego wyszkolenia wykonawców modernizacji przez zarządcę infrastruktury. Zdaniem Prezesa 

UTK autoryzowany zarządca infrastruktury powinien położyć szczególny nacisk na przeprowadzanie 

szkoleń i skuteczne przekazanie wiedzy wykonawcom, co powinno być weryfikowane podczas 

ewentualnych dodatkowych egzaminów.  

Zarządca infrastruktury w ramach posiadanego SMS powinien weryfikować kompetencje dostawców 

i wykonawców oraz kontrolować i weryfikować stan bezpieczeństwa oraz wyniki procesów 

realizowanych przez wykonawcę, a w razie stwierdzenia takiej konieczności podejmować odpowiednie 

działania zmierzające do ograniczenia współpracy. 

Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność organizowania obowiązkowych spotkań, zarówno 

wykonawców jak i zarządcy infrastruktury z wykonawcami modernizacji. Spotkania takie stanowią 

bowiem doskonałą platformę wymiany poglądów oraz rozprzestrzeniania najlepszych praktyk w zakresie 

promowania bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz zapobiegania ewentualnym zdarzeniom. 
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 Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych 
i oznakowanie przejazdów żółtymi naklejkami  

27 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania z przedstawicielami MSWiA oraz 

autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej. W toku realizacji działań monitorujących obszar 

bezpieczeństwa sektora kolejowego przez Prezesa UTK oraz w związku z zaleceniami wydanymi przez 

PKWBK, zwrócona została uwaga na wzrost liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Przyczyną zwołania posiedzenia było omówienie sposobu realizacji zaleceń PKWBK oraz przedstawienie 

podejmowanych przez zarządców infrastruktury działań systemowych i inicjatyw, w tym w szczególności 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. 

W trakcie spotkania omówione zostały przyczyny występowania zdarzeń i działania podjęte przez spółki 

po ich zaistnieniu oraz działania systemowe i inicjatywy ukierunkowane na obniżenie poziomu ryzyka 

związanego z omawianym obszarem. 

Wśród działań systemowych i inicjatyw zaproponowane zostały m.in.:  

• zmniejszanie liczby przejazdów w jednej płaszczyźnie poprzez budowanie wiaduktów czy tuneli; 

• stosowanie przejazdów kategorii B z pełnymi rogatkami; 

• oznakowanie strefy zbliżania się do przejazdu w poprzeczne pasy zwalniające; 

• podnoszenie kategorii przejazdów z kategorii C do kategorii B; 

• automatyzacja penalizacji wykroczeń na przejazdach (wprowadzenie systemu fotoradarów 
wystawiających mandaty za wykroczenia drogowe); 

• dodatkowe oznakowanie poziomie dla strefy niebezpiecznej przejazdu (np. stosowanie mat 
utrudniających przekraczanie torów w miejscach niedozwolonych); 

• właściwe przeprowadzanie procesu zarządzania ryzykiem; 

• wyszukiwanie bardziej zaawansowanych metod monitorowania bezpieczeństwa na przejazdach; 

• podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych poprzez np. podwyższenie wysokości mandatów 
i liczby punktów karnych. 

Ponadto Prezes UTK zwrócił szczególną uwagę na kwestię włączenia systemu kolejowego do numeru 

alarmowego 112 i oznakowania wszystkich przejazdów unikatowymi numerami. Idąc w ślad za zaleceniem 

PKBWK z Raportu rocznego za 2016 r., Prezes UTK wskazał, by zarządcy infrastruktury podejmowali 

działania mające na celu minimalizację przyczyn i zapobieganie powstawaniu zdarzeń na przejazdach oraz 

poprawy organizacji w usuwaniu ich skutków przez służby ratownicze poprzez wprowadzenie 

dodatkowych znakowań identyfikacyjnych dla skrzyżowań w poziomie szyn, zawierających niezbędne 

informacje dla operatora numeru alarmowego 112.  

Jak wskazali przedstawiciele MSWiA, współodpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu 

powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, wskazanie dokładnego numeru przejazdu kolejowo-

drogowego, na którym doszło do zdarzenia, jest bardzo istotne, bowiem pozwala ustalić dokładną jego 

lokalizację, a tym samym na skrócenie czasu reakcji i szybsze zaangażowanie odpowiednich służb 

i usunięcie skutków zdarzenia. 

Prezes UTK zagwarantował, że będzie wspierać zarządców infrastruktury w pracach dotyczących 

znakowania przejazdów, a także zasugerował współpracę i korzystanie z doświadczeń PKP PLK. 

Ponadto podczas spotkania zwrócono uwagę na konieczność współpracy zarządców infrastruktury 

z lokalnymi urzędami w zakresie wzajemnego informowania się o inwestycjach w pobliżu obszarów 

kolejowych, uwzględniając w Planach Zagospodarowania Przestrzennego możliwości dostosowania 

przejazdów do aktualnego natężenia ruchu, konieczność wzajemnej współpracy zarządców w zakresie 

wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń, szczególnie w kwestii znakowania przejazdów, właściwe 
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przeprowadzenie przez zarządców procesu oceny ryzyka i umiejętność identyfikowania zagrożeń 

na przejeździe oraz bieżące monitorowanie w sposób mierzalny bezpieczeństwa na przejazdach 

kolejowo-drogowych. 

 Weryfikacja poprawności wykonania modernizacji sprzęgów 
w eksploatowanych zespołach trakcyjnych serii EN57 

20 marca 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania z przedstawicielami wybranych 

przewoźników kolejowych oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki w związku z zastosowaniem niewłaściwego 

procesu regeneracji elementów sprzęgu (brak zastosowania odpowiednich sprężyn w niewłaściwej liczbie 

kompletów), a także z prowadzeniem zawężonego zakresu badań sprzęgów stosowanych w zespołach 

trakcyjnych serii EN57 podczas ich regeneracji. 

Celem Zespołu było omówienie wyników podjętych działań w zakresie weryfikacji poprawności 

wykonania modernizacji/regeneracji sprzęgów w eksploatowanych zespołach trakcyjnych serii EN57, 

działań związanych z ponowną ich regeneracją oraz doświadczeń związanych z regeneracją sprzęgów 

zgodnie z zapisami instrukcji R149.  

Na spotkaniu przedstawiona została liczba pojazdów trakcyjnych serii EN57, w których zidentyfikowano 

nieprawidłowe przeprowadzenie regeneracji sprzęgów, co stwarza zagrożenie uszkodzenia bądź 

rozerwania sprzęgu, kwestia ponownego poddania czynnościom utrzymaniowym lub wymianie sprzęgów, 

w których identyfikowano nieprawidłowy proces regeneracji oraz kwestia modyfikacji w procesie 

utrzymania sprzęgów. 

 Zdarzenia wskutek minięcia sygnału „Stój” (kat. B04 i C44) 

W wyniku działań prowadzonych w zakresie monitorowania bezpieczeństwa krajowego sektora 

kolejowego, a w szczególności identyfikowania przyczyn zdarzeń kolejowych, Prezes UTK zwrócił uwagę 

na wzrost zdarzeń związanych z niezatrzymaniem się pociągu przed semaforem wskazującym sygnał 

„Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać (kategorie zdarzeń B04 i C44), wobec czego 

17 kwietnia 2018 r. zorganizowano spotkanie Zespołu ds. monitorowania z przedstawicielami PKP SKM 

w Trójmieście. W 2017 r. zanotowano 5 takich zdarzeń (C44), natomiast w ciągu pierwszego kwartału 

2018 r. liczba zdarzeń była równa ogólnej liczbie tego typu zdarzeń z 2017 r. (cztery zdarzenia C44 oraz 

jedno B04). Celem spotkania było zidentyfikowanie przyczyn zaistniałych zdarzeń kolejowych, 

omówienie skuteczności podejmowanych działań systemowych i inicjatyw ukierunkowanych na 

obniżenie poziomu ryzyka związanego z omawianym obszarem, jak również przedstawienie konieczności 

wprowadzenia dodatkowych środków kontroli ryzyka. Podczas spotkania, jako szczególnie istotne 

uznano podkreślenie kluczowego znaczenia kwestii bezpieczeństwa nad wyzwaniami handlowymi. 

Zaznaczyć należy, że w drugiej połowie 2018 r. odnotowano jedno zdarzenie kategorii C44. Taka zmiana 

stanowiła spadek w porównaniu z pierwszą połową 2018 r. o 80%. 

W związku z utrzymywaniem się wysokiej liczby zdarzeń SPAD stały się one przedmiotem wnikliwej 

analizy. Prezes UTK będzie kontynuował działania monitorujące w odniesieniu do ww. kategorii zdarzeń, 

mając na uwadze ich istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz podejmował inicjatywy 

mające na celu minimalizowanie ryzyka związanego z pominięciem sygnału „Stój”. Jednym z takich 

projektów jest utworzenie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (rozdział 17.6.).  
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 Błędy w użytkowaniu systemów sterowania ruchem pociągów  

8 maja 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania z przedstawicielami spółki PKP PLK 

oraz Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu 

PKP. 

Celem spotkania było omówienie problemu powtarzających się przypadków błędów w użytkowaniu 

systemów sterowania ruchem pociągów, zagrażających bezpieczeństwu transportu kolejowego oraz 

omówienie występowania zdarzeń i przedstawienie podejmowanych przez PKP PLK działań systemów 

i inicjatyw ukierunkowanych na obniżenie poziomu ryzyka związanego ze wskazanym obszarem. 

Spotkanie zainicjowane zostało wystąpieniem Związku Zawodowego Maszynistów do Prezesa UTK, 

w którym wskazano przykłady ostatnio zaistniałych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz wyrażono 

głębokie zaniepokojenie niniejszym problemem. 

Na spotkaniu ustalono m.in., że przyczynami są błędy zarówno w systemach sterowania ruchem 

kolejowym, ale także związane z tzw. „czynnikiem ludzkim” – np. niewłaściwe ułożenie drogi przebiegu, 

obciążenie pracą dyżurnych ruchu, dekoncentracja, niedostateczna obsada ilościowa posterunków, czy 

niewłaściwe zarządzanie ryzykiem związanym z błędami ludzkimi w ramach SMS. 

Ponadto, jak wynika z analizy Protokołów Ustaleń Końcowych, do najczęstszych przyczyn zdarzeń, które 

wystąpiły w 2017 r., należą: 

• nieprawidłowo ułożona droga przebiegu; 

• nieprawidłowa obsługa rogatek; 

• błędy w komunikacji; 

• awaria techniczna; 

• nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika; 

• dekoncentracja; 

• niestosowanie się do przepisów; 

• wykroczenie kierowcy pojazdu mechanicznego; 

• wykonywanie manewrów bez kierującego manewrami; 

• najechanie składu manewrowego na wykolejnicę; 

• samowolne uruchomienie jazdy manewrowej. 

Na spotkaniu przedstawiono również wybrane sytuacje potencjalnie niebezpieczne, które miały miejsce 

w 2018 r.: 

• 28 stycznia 2018 r. na stacji Nasielsk (na semaforze wjazdowym i wyjazdowym podano sygnał S2. 

Maszynista zatrzymując się na planowany postój, zapytał dyżurnego ruchu czy podanie sygnału 

zezwalającego na przejazd przez stację z największą dozwoloną szybkością jest prawidłowe. 

Po otrzymaniu zgłoszenia, bez podania żadnej informacji, dyżurny ruchu dokonał zmiany 

na sygnał S13a „Jazda z prędkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym semaforze – 

Stój”); 

• 25 lutego 2018 r. na posterunku podg. Zaręby Kościelne (maszynista jadąc po torze lewym miał 

podany sygnał Os2 „Semafor, do którego się tarcza odnosi, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę 

z największą dozwoloną prędkością” a semafor wskazywał sygnał S1 „Stój”. Dalsza jazda na rozkaz 

pisemny); 

• 2 marca 2018 r. na stacji Jaszczów (początkowo podano sygnał Os2, który po chwili zmieniono na 

sygnał Os1. Po nawiązaniu łączności z dyżurną ruchu maszynista uzyskał informację, że semafor 

wjazdowy wskazuje sygnał S1. Dokonano ponownej zmiany na sygnał Os2. Po dojechaniu 
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do semafora wjazdowego, maszynista wskazał dyżurnej nieprawidłowość, po czym dyżurna 

odmówiła wydania rozkazu pisemnego oraz zmieniła sygnał na S2); 

• 15 marca 2018 r. na stacji Słomniki (w trakcie jazdy na sygnał zastępczy Sz maszynista zauważył 

źle ułożoną drogę przebiegu i zatrzymał pociąg. Sygnał zastępczy został podany na skutek braku 

możliwości podania sygnału zezwalającego na jazdę. W trakcie wysłuchania, dyżurna ruchu nie 

potrafiła wyjaśnić, dlaczego nie zmieniła położenia jednego rozjazdu). 

Na spotkaniu przedstawiono również wymagania dla personelu kolejowego wynikające z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych 

rodzajów pojazdów kolejowych z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Na koniec spotkania wskazano m.in. na następujące działania zapobiegawcze:  

• potrzebę zwiększenia nacisku na utrzymywanie kompetencji dyżurnych i innych stanowisk oraz 
badanie ich „motorycznej zdolności przepustowej”; 

• potrzebę poprawy sposobu komunikacji między dyżurnymi ruchu a maszynistami; 

• doskonalenie sposobu komunikacji z maszynistami w czasie zajęć na symulatorze dyżurnego 
ruchu; 

• zunifikowanie zasad rozmów z maszynistami w celu wyeliminowania problemów 
komunikacyjnych; 

• konieczność uwzględnienia czynnika ludzkiego przy projektowaniu i eksploatacji systemów 
sterowania i środowiska pracy. 

 Zdarzenia skutkujące rozerwaniem składu pociągu 

30 października 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu ws. omówienia przyczyn zdarzeń skutkujących 

rozerwaniem składu pociągu. 

Przyczyną zorganizowania spotkania było zaobserwowanie występowania dużej liczby zdarzeń, 

w szczególności incydentów, wskutek rozerwania pociągu lub składu manewrowego (kat. B37 i C68). 

Celem spotkania było omówienie ww. zdarzeń oraz przedstawienie podejmowanych przez przewoźników 

kolejowych działań systemowych i inicjatyw ukierunkowanych na obniżenie poziomu ryzyka w obszarze, 

będącym przedmiotem spotkania. Przedstawiciele przedsiębiorstw obecni na spotkaniu przekazali 

informacje dotyczące sposobów zapobiegania występowaniu zdarzeń kategorii B37 i C68. 

Wśród działań przedstawionych przez uczestników spotkania należy wymienić: 

• przeniesienie pewnych czynności utrzymaniowych z wyższych poziomów na niższe; 

• oczyszczanie haków i ich wizualna ocena; 

• badanie defektoskopowe haków; 

• skrócenie czasu eksploatacji sprzęgów; 

• zwrócenie uwagi na sposób prowadzenia pociągów przez maszynistów;  

• dodatkowe szkolenia maszynistów.  

 Kształcenie maszynistów 

 Monitorowanie poziomu wyszkolenia maszynistów 

Prezes UTK wykonuje liczne działania w ramach nadzoru nad procesem szkolenia i egzaminowania 

kandydatów na maszynistów oraz samych maszynistów. Mają one zarówno charakter stały i są wpisane 
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w procesy ciągłe realizowane w Urzędzie, w tym proces monitorowania poziomu bezpieczeństwa. Inne 

stanowią reakcję na zaobserwowane trendy. 

W ramach wymienionych wyżej działań prowadzony jest „Rejestr szkoleń i egzaminów”, który bazuje 

na danych pozyskanych z protokołów i zawiadomień przekazywanych przez ośrodki szkolenia 

i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. Działanie w tym obszarze ma charakter 

stały i wpisuje się w proces monitorowania aktywności ośrodków szkolenia i egzaminowania 

maszynistów. Celem gromadzenia i analizy informacji w tym zakresie jest zapobieganie niepożądanym 

zdarzeniom, jakie mogą powstać w toku prowadzenia działalności przez ośrodki szkolenia 

i egzaminowania. Przykładem takiego niepożądanego działania jest np. powołanie osoby nieuprawnionej 

(to znaczy nieznajdującej się w wykazie instruktorów i egzaminatorów prowadzonym przez Prezesa UTK) 

do składu komisji egzaminacyjnej, co może skutkować niewłaściwym poziomem przeprowadzania 

egzaminu. Ma to szczególne znaczenie podczas egzaminów praktycznych odbywających się na pojeździe 

trakcyjnym. 

 Zdawalność egzaminów na licencję maszynisty 

 

Liczby od 1 do 17 oznaczają poszczególne ośrodki szkolenia i egzaminowania 

Na podstawie stale uzyskiwanych danych gromadzone są informacje o szkoleniach i egzaminach 

na licencję maszynisty oraz egzaminach na świadectwo maszynisty. Obejmują one termin rozpoczęcia, 

miejsce przeprowadzenia oraz liczbę uczestników zgłaszanych szkoleń i egzaminów oraz informacje 

o składzie komisji egzaminacyjnych. Na podstawie protokołów z egzaminów na licencję lub świadectwo 

maszynisty uzyskiwana jest informacja o liczbie egzaminowanych, zdawalności i częstotliwości 

egzaminów.  

 Liczba egzaminów na licencję maszynisty oraz poziom zdawalności w ośrodkach szkolenia 
i egzaminowania w latach 2017-2018 

lp. poziom zdawalności w ośrodkach (licencje) 
liczba podmiotów 

w 2017 r. 
liczba podmiotów 

w 2018 r 

1. 51% - 75% wyników pozytywnych 3 3 

2. 76% - 99% wyników pozytywnych 3 6 

3. 100% wyników pozytywnych 4 8 
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Nastąpiło odwrócenie trendu zaobserwowanego w latach 2016-2017, kiedy to wystąpił spadek liczby 

osób egzaminowanych na licencję maszynisty. W 2018 r. do egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty 

przystąpiło ponad 1100 osób, co stanowi wzrost o 31% w stosunku do liczby osób, które podeszły 

do egzaminu w 2017 r. Nieznacznie wrosła też średnia zdawalność na licencję maszynisty i wyniosła 85% 

w stosunku do 84% z roku poprzedniego.  

Tak znaczący wzrost liczby chętnych do zdobycia licencji maszynisty będzie wiązał się z większą liczbą 

osób egzaminowanych w celu uzyskania świadectwa maszynisty w kolejnych latach. Może to przełożyć się 

pozytywnie na liczbę maszynistów wchodzących na rynek pracy, co pomoże w zmniejszeniu luki 

pokoleniowej. Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na zwiększenie liczby ośrodków szkolenia 

i egzaminowania, co może ułatwiać dostęp do usług szkoleniowych i tym samym zdobycie uprawnień 

maszynisty. 

 Zdawalność egzaminów na świadectwo maszynisty 

 

Liczby od 1 do 13 oznaczają poszczególne ośrodki szkolenia i egzaminowania 

W przypadku egzaminów na świadectwo maszynisty nastąpiła pewna stabilizacja. Można zauważyć 

niewielki wzrost liczby ośrodków, które przeprowadziły egzamin tego typu: 13 w roku 2018 w stosunku 

do 11 w 2017 r. Nie przełożyło się to jednak na zwiększenie liczby osób uczestniczących w egzaminie: 

w 2018 i 2017 r. przeegzaminowano około 900 kandydatów na maszynistów. Sytuacja ta zapewne jednak 

się zmieni z powodu zwiększenia liczby osób posiadających licencję maszynisty. Należy zatem spodziewać 

się zauważalnego zwiększenia liczby osób wchodzących do zawodu maszynisty od 2020 r., kiedy to osoby, 

które w poprzednim roku zdobyły licencję, będą kończyły szkolenie na świadectwo maszynisty 

i podchodziły do egzaminu niezbędnego do wydania uprawnień. 

 Liczba egzaminów na świadectwo maszynisty oraz poziom zdawalności w ośrodkach 
szkolenia i egzaminowania w latach 2017-2018 

lp. 
poziom zdawalności w ośrodkach 

(świadectwa) 
liczba podmiotów 

w 2017 
liczba podmiotów 

w 2018 

1. 40% - 80% wyników pozytywnych 4 5 

2. 
81% - 90% wyników pozytywnych wyników 
pozytywnych 

5 2 

3. 91% - 100% wyników pozytywnych 2 6 
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Średnia zdawalność egzaminu na świadectwo maszynisty wzrosła w 2018 r. w porównaniu do 2017r. 

z 75% do 80% i tym samym powróciła do poziomu z 2016 r. Wśród ośrodków szkolenia i egzaminowania 

o najwyższym poziomie zdawalności dominują podmioty mniejsze, więc wzrost w tym sektorze 

nie przyczynił się do znaczącej zmiany ogólnego jej poziomu. 

 Czas pracy maszynistów 

Prezes UTK prowadzi w trybie ciągłym czynności nadzorcze w zakresie czasu pracy maszynistów 

pojazdów kolejowych, którzy świadczą pracę lub usługi na rzecz więcej niż jednego podmiotu: 

przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy 

wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej. 

Prezes UTK dokonuje także weryfikacji składanych przez maszynistów i podmioty do tego zobligowane 

oświadczeń dotyczących świadczenia pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego podmiotu. W oparciu 

o dokonaną analizę wyników czynności sprawdzających stwierdza się liczne nieprawidłowości. W trakcie 

weryfikacji najczęściej odnotowuje się nieprawidłowości polegające m.in. na: 

• przekroczeniu przez maszynistów norm czasu pracy i niezachowaniu przerw na odpoczynek; 

• wykonywaniu czynności maszynisty pojazdów kolejowych w trakcie orzeczonej niezdolności 

do pracy, tj. zwolnienia lekarskiego; 

• uchylaniu się przez maszynistów od złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ustawy 

o transporcie kolejowym; 

• zawieraniu w oświadczeniach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

• uchylaniu się od obowiązku lub nieterminowym przekazaniu przez przedsiębiorców Prezesowi 

UTK oświadczeń, o których mowa w art. 22ca ust.1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym; 

• zatrudnianiu maszynistów bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez potwierdzenia 

spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych. 

 

W wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, Prezes UTK zobligowany był do podjęcia wynikających 

z przepisów prawa działań, w tym m.in.: 

 

• w przypadkach uchylania się przez maszynistów od złożenia oświadczenia lub zawarcia w nim 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym - skierowania do właściwego Sądu wniosku 

o ukaranie karą grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie 

z art. 65 ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym; 

• w przypadkach przekroczenia norm łącznego czasu pracy (u jednego lub kilku pracodawców) - 

skierowania wniosków do Głównego Inspektoratu Pracy o podejrzenie naruszenia przepisów 

prawa pracy; 

• w przypadkach wykonywania czynności maszynisty pojazdów kolejowych w trakcie orzeczonej 

niezdolności do pracy - skierowania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o podejrzenie naruszenia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

• w przypadkach uchylania się od obowiązku lub nieterminowym przekazaniu przez 

przedsiębiorców Prezesowi UTK oświadczeń - wszczęcia z urzędu postępowania 

administracyjnego, nałożenia kary pieniężnej, na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy o transporcie 

kolejowym. 

W 2018 r. sądy powszechne wydały 27 wyroków w sprawie wykroczeń popełnianych przez maszynistów, 

w których orzeczono kary grzywny. Warto zaznaczyć, że 23 zapadłe wyroki dotyczyły uchylania się 

od składania oświadczeń albo zawarcia w nich informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Ponadto 

w wyniku skierowanych zawiadomień o stwierdzonych nieprawidłowościach, zarówno Główny 

Inspektorat Pracy, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podjęły dalsze działania w sprawach 

maszynistów i podmiotów naruszających obowiązujące przepisy prawa. 
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 Promowanie praw pasażerów  

Popularyzacja zasad bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz podnoszenie świadomości pasażerów 

kolei w zakresie przysługujących im praw zajmuje ważne miejsce w działalności UTK. W 2018 r. Urząd 

kontynuował działania edukacyjno-informacyjne oraz promocyjne skierowane do pasażerów w każdym 

wieku. 

Jednym z obszarów działań UTK w tym zakresie jest prowadzenie strony www.pasazer.info.pl oraz profilu 

„Kolej.Edukacja.Informacja” na portalu Facebook. Zamieszczane są tam praktyczne informacje dotyczące 

podróży koleją oraz praw pasażerów w transporcie kolejowym. Za pośrednictwem tych stron pasażerowie 

mogą także dowiedzieć się o działaniach realizowanych przez UTK oraz otrzymać wsparcie związane 

z poprawnym złożeniem skargi i reklamacji czy skutecznym dochodzeniem swoich praw. 

Urząd promuje prawa pasażerów również wśród osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. na potrzeby 

osób głuchych i niedosłyszących powstało wiele filmów w Polskim Języku Migowym, które udostępnione 

zostały na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Informacje w PJM” oraz na profilu 

„Kolej.Edukacja.Informacja” na portalu Facebook. W filmach poruszone zostały kwestie dotyczące 

składania skarg i otrzymania rekompensaty, rozkładu jazdy czy savoir-vivre’u wobec osób 

z niepełnosprawnością. 

 

Jak co roku, UTK wydał praktyczny poradnik wakacyjny, który został zamieszczony na stronie 

internetowej. Tym razem poradnik ukazał się w wersji multimedialnej. Zawarto w nim najważniejsze 

informacje dotyczące planowania podróży pociągiem, bezpieczeństwa na pokładzie pociągu oraz 

na terenie stacji kolejowych, podróży z małymi dziećmi, zwierzętami i bagażem, czy kwestie związane 

z możliwościami zakupu biletów kolejowych.  

W 2018 r. dokonano także przeglądu ofert pasażerskich przewoźników kolejowych przeznaczonych dla 

osób w wieku powyżej 60 lat. Takie osoby stanowią obecnie ponad 20% mieszkańców Polski. Każda z nich 

może skorzystać nie tylko z ulg ustawowych, ale także ze specjalnych ofert zniżkowych przygotowanych 

przez spółki kolejowe. Czytelne zestawienie ułatwiające korzystanie z niejednolitych ofert różnych 

przewoźników zostało udostępnione Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z prośbą o dalsze 

rozpowszechnienie informatora wśród seniorów, a także umieszczone na stronie internetowej UTK. 
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Ponadto pracownicy UTK bezpośrednio spotykali się z podróżnymi, by promować prawa pasażerów kolei. 

Do takich inicjatyw należały np. organizacja Dnia Pasażera na Dworcu Centralnym w Warszawie podczas 

Dnia Transportu czy udział w Moto Safety Day w Gdyni. Podczas tego typu wydarzeń każdy 

zainteresowany pasażer miał okazję osobiście porozmawiać z pracownikami UTK. Odwiedzający stoisko 

UTK mogli również wziąć udział w konkursach kolejowych i zweryfikować swoją wiedzę na temat 

bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Każdy z zainteresowanych otrzymał materiały informacyjne. 

 Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie kolejowym Prezes UTK jest organem 

właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. 

Prezes UTK sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw wszystkich pasażerów, a więc również osób 

z niepełnosprawnością, posiadających szczególnego rodzaju potrzeby. 

Nadzór Prezesa UTK realizowany jest wobec podmiotów uczestniczących w procesie przewozowym, 

a więc zarówno w stosunku do zarządcy stacji pasażerskiej, jak również do przewoźnika kolejowego, 

odpowiedzialnego za zapewnienie odpowiednich (gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, 

higienę, ale również komfort) warunków podróży w pociągu. 

Do Prezesa UTK w 2018 r. wpłynęły 53 skargi dotyczące nieprawidłowości związanych z obsługą osób 

z niepełnosprawnościami (dla porównania w roku 2017 było 66, a w roku 2016 - 73). 

Do skarg z kategorii nieprawidłowej obsługi osoby z niepełnosprawnością klasyfikowane były 

następujące zgłoszenia: 

• niezapewnienie pomocy na stacji pasażerskiej od momentu pojawienia się pasażera 

w wyznaczonym punkcie zbiórki, do momentu wejścia do pociągu (np. brak pracownika 

odpowiedzialnego za doprowadzenie pasażera na peron); 

• niezapewnienie na stacji pasażerskiej urządzeń umożliwiających podróżnym samodzielne 

przedostanie się na peron (np. brak działających wind lub podnośników przy schodowych); 

• niezapewnienie przez przewoźnika kolejowego pojazdu wyposażonego w urządzenia 

umożliwiające pasażerowi wejście do pociągu oraz opuszczenie jego pokładu; 

• niezapewnienie pasażerowi bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu (np. brak 

w pociągu toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach); 

• niewłaściwe zachowanie obsługi pociągu wobec osoby z niepełnosprawnością. 

W następstwie otrzymanych skarg, Prezes UTK występował do właściwych podmiotów, wzywając 

do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień w sprawie. W pismach kierowanych do przewoźników 

kolejowych lub podmiotów odpowiedzialnych za stację pasażerską, Prezes UTK wskazywał na konkretne 

zagadnienia wymagające przedstawienia stanowiska, każdorazowo analizując przesłane odpowiedzi. 

W związku z otrzymanymi do wiadomości skargami pasażerskimi, Prezes UTK monitorował dalszy 

przebieg postępowania przewoźnika, w szczególności analizując odpowiedź końcową przekazywaną 

pasażerowi. 

Analiza otrzymywanych skarg, rodzaj poruszanych przez pasażerów zagadnień i wskazywanych 

nieprawidłowości, decydowały o podejmowaniu dalszych działań systemowych przez Prezesa UTK. 

Sposób, w jaki była udzielana pomoc osobom z niepełnosprawnością na obszarze stacji pasażerskiej, 

ale również podczas wsiadania i wysiadania z pociągu, był wielokrotnie sprawdzany przez Prezesa UTK. 

W toku prowadzonych czynności weryfikacji podlegały między innymi: sprawność i możliwość 

faktycznego zastosowania urządzeń dedykowanych obsłudze osób z niepełnoprawnością, zapewnienie 

właściwego wagonu, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zachowanie drużyn 

konduktorskich oraz innych osób asystujących podczas udzielania pomocy. 
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Wskazując na działania realizowane przez Prezesa UTK w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami, 

należy zwrócić uwagę na aktywność w zakresie opiniowania projektów krajowych 

oraz międzynarodowych aktów prawnych z ww. obszaru. Prezes UTK przekazywał do właściwych 

organów krajowych swoje stanowisko oraz uwagi do projektu zmian rozporządzenia 1371/2007. 

Dodatkowo należy wskazać na udział Prezesa UTK w przekazywaniu uwag dotyczących projektu 

Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). 

Prezes UTK zaangażowany jest również w krajowe zmiany prawne, mające na celu poprawę sytuacji osób 

z niepełnosprawnością. Sztandarowym tego przykładem był udział UTK w uzgodnieniach 

międzyresortowych projektu ustawy o dostępności, w ramach których zgłoszono szereg propozycji zmian 

legislacyjnych, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

 

W listopadzie 2018 r. UTK, jako jeden z pierwszych urzędów centralnych, dołączył do grona sygnatariuszy 

„Partnerstwa na rzecz dostępności” w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Finalnie UTK 

znalazł się w gronie ponad 100 podmiotów, które deklarują m.in. podejmowanie konkretnych działań 

na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

i o ograniczonej możliwości poruszania się.  

W 2018 r. Prezes UTK objął swoim patronatem organizowany przez MIiR hackathon programistyczny, 

którego celem było stworzenie dostępnych cyfrowo prototypów aplikacji i serwisów internetowych 

ułatwiających funkcjonowanie w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnościami oraz 

o ograniczonej mobilności. W ramach tego przedsięwzięcia Prezes UTK nakłonił podmioty kolejowe 

do udzielenia młodym programistom wsparcia w zakresie przekazania różnego rodzaju otwartych danych 

z zakresu ich działalności, np. rozkładu jazdy pociągów, obiegów taboru dostosowanego do potrzeb osób 

o ograniczonej mobilności, etc. 

W 2018 r. UTK wspólnie z Centrum Projektowania Uniwersalnego przygotował „Audyt Dostępności 

Dworca Kolejowego w Nasielsku”. Ocenie poddano pierwszy, nowo wybudowany innowacyjny dworzec 

systemowy. Przygotowanie audytu dostępności nowo budowanych lub modernizowanych dworców było 

zaleceniem działającej przy Prezesie UTK Rady Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości 
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poruszania się. Jej członkowie doskonale znają problemy osób z niepełnosprawnością. Rada ma na celu 

poprawę dostępności transportu kolejowego. 

Modernizacja i budowa dworców kolejowych musi być zgodna z wymogami określonymi w przepisach 

europejskich (TSI PRM). Zachowanie standardów TSI PRM zwiększa dostępność obiektów, których 

konstrukcja powinna uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością. Działania UTK w ramach 

poprawy dostępności skupiają się między innymi na analizowaniu dostępności obiektów infrastruktury 

oraz wydawania zaleceń, które będą podstawą do określenia standardów projektowych i wykonawczych. 

Dworce kolejowe są bowiem centralnym elementem nowoczesnych węzłów przesiadkowych. Spełniają 

wiele nowych funkcji, integrują aglomeracyjny i dalekobieżny transport szynowy z układem komunikacji 

lokalnej. 

Ocenie poddano innowacyjny dworzec systemowy. Eksperci przyjrzeli się nie tylko nowoczesnemu 

budynkowi, ale przeanalizowali dostępność całego węzła komunikacyjnego, jakim jest nowy dworzec. 

O ile konstrukcja obiektu nie budzi większych zastrzeżeń, to inaczej jest w przypadku dostępności 

do peronów czy korelacji rozkładów jazdy pociągów z komunikacją lokalną. Są to często sytuacje, które 

łatwo można rozwiązać małym nakładem środków. Analiza kursów komunikacji zbiorowej pokazuje, 

że pasażerowie podróżujący w godzinach wieczornych są zmuszeni do oczekiwania powyżej 30 min., 

z czego w przypadku 6 połączeń czas ten wydłuża się o ponad godzinę. Rozwiązanie tego problemu 

wymaga jedynie dostosowania rozkładu jazdy autobusów lokalnych do przyjazdu i odjazdu pociągów 

z dworca w Nasielsku. 

Z opracowania płyną liczne wnioski, wskazówki i rekomendacje dotyczące stosowania rozwiązań 

uwzględniających potrzeby wszystkich pasażerów tak, by projekty i koncepcje nowych węzłów 

przesiadkowych tworzone były bez barier. Autorzy audytu zalecają m.in. aby projektować perony 

i pojazdy szynowe w taki sposób, by wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób z ograniczoną sprawnością 

odbywało się w sposób samodzielny, bez konieczności użytkowania urządzeń wspomagających. Radzą, 

by montowane podnośniki platform nie były rozkładane ręcznie, co wymaga pomocy osób trzecich przy 

korzystaniu z nich przez osoby poruszające się na wózkach. Wskazują na to, by tablice zmiennej treści były 

dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i wyposażone dodatkowo w system informacji głosowej. 

Rekomendują także, aby miejsca do odpoczynku zapewniały pasażerom dostęp do ławek 

z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie. 

W ramach inicjatyw Prezesa UTK, zmierzających do dostosowania taboru kolejowego i stacji pasażerskich 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w 2018 r. 

swoją działalność kontynuował Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Jednym z działań Zespołu było uproszczenie kanałów komunikacji, za pośrednictwem których możliwe 

jest zgłoszenie potrzeby pomocy osobie z niepełnosprawnością podczas podróży koleją. Prezes UTK 

poparł inicjatywę PKP S.A. dotyczącą rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego dla wszystkich 

podmiotów kolejowych formularza przyjmowania zgłoszeń zapewnienia asysty w podróży dla osób 

z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. Obecnie każde z przedsiębiorstw 

kolejowych w procesie organizacji pomocy w podróży osobie o ograniczonej mobilności zbiera inny zakres 

danych, co utrudnia ich wymianę pomiędzy podmiotami rynku. W przypadku podróży osoby 

z niepełnosprawnością, wymagającej przesiadki pomiędzy pociągami różnych przewoźników, konieczne 

jest zazwyczaj dokonanie kilku odrębnych zgłoszeń, w dodatku zróżnicowanych pod kątem form ich 

przyjmowania przez przewoźników/ zarządców infrastruktury, a także odmiennego zakresu zbieranych 

informacji. Podstawową zaletą jednolitego, wspólnego formularza zgłoszeniowego dla całego rynku 

kolejowego w Polsce będzie jego jednorazowe wypełnienie, nawet jeśli podróż ma obywać się 

wieloetapowo i z udziałem kilku przewoźników. Wedle założeń projektu zgłoszenie trafi jednocześnie 

do tych przedsiębiorstw przewozowych, z usług których pasażer będzie korzystał według ustalonego 

planu podróży, a w zakresie dworców i stacji zarządzanych przez PKP S.A. czy PKP PLK – także 

do Centrum Wsparcia Klienta Grupy PKP. 
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W 2018 r. Prezes UTK wziął udział w organizowanych przez MI konsultacjach dotyczących wypracowania 

mierników jakości usług przewozowych w ramach prac nad nową umową ramową o świadczenie usług 

publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich 

(PSC). Organ podkreślił, że istotne jest położenie w niej nacisku na należytą obsługę osób 

z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej możliwości poruszania się.  

Prezes UTK przekazał resortowi infrastruktury, że w jego ocenie wskazane jest określenie w nowej 

umowie ramowej PSC minimalnych wymogów procentowych dotyczących wykorzystania w procesie 

przewozowym taboru posiadającego różnego rodzaju ułatwienia dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, 

np. oznakowania w alfabecie Braille’a. Podczas konsultacji podkreślone zostało również, że należy 

zobowiązać wybranego operatora dotowanych przez resort przewozów do uruchamiania w każdym 

pojeździe (wagonie i składzie EZT) systemu informacji pasażerskiej (SIP), jeżeli taki istnieje. W ubiegłym 

roku nawet połowa wagonów obecnego operatora przewozów dalekobieżnych kursowała z wyłączonym 

pokładowym SIP, nierzadko z powodu jego zaniedbań (np. zaniechanie aktualizacji wgranego 

do sterowników rozkładu jazdy). Utrudniało to orientację w podróży osobom z niepełnosprawnością 

narządu słuchu, dla których kluczowa jest dostępność aktualnej, dynamicznej informacji wizualnej. 

Prezes UTK podkreślił także, że w celu systematycznej, niedyskryminującej i równomiernej w skali całej 

sieci kolejowej poprawy jakości usług przewozowych zasadne będzie określenie dla poszczególnych miast 

lub relacji minimalnej liczby pociągów zestawionych z taboru nowego lub zmodernizowanego. 

Z uwagi na stale rosnącą popularność internetowych kanałów sprzedaży biletów oraz publikacji 

na stronach internetowych, m.in. rozkładów jazdy pociągów, od kilku lat UTK wraz z Fundacją Widzialni 

przeprowadza badanie dostępności stron internetowych polskich przewoźników kolejowych. Kluczowe 

elementy podlegające sprawdzeniu to m.in. kontrast serwisu, poprawność linków, formularzy 

wyszukiwania połączeń, opis elementów graficznych, poprawność HTML, poprawność CSS. Co ważne, 

we wszystkich przeprowadzanych podczas badania testach, biorą udział osoby o różnym stopniu 

dysfunkcji wzroku oraz osoba głucha. 

Innym przykładem działalności Prezesa UTK w zakresie dostępności są organizowane w UTK szkolenia, 

których celem jest edukowanie oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat obowiązujących przepisów 

prawa, sytuacji oraz szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W marcu 2018 r., w ramach 

Akademii UTK, zorganizowane zostały warsztaty „Efektywna komunikacja z pasażerami oraz ich obsługa”, 

natomiast w maju 2018 r. odbyło się szkolenie „Obsługa osób z niepełnosprawnością”.  

W ramach pierwszego ze szkoleń, jego uczestnicy mogli zapoznać się z: obowiązkami prawnymi 

przedsiębiorców kolejowych w zakresie obsługi pasażerów; sposobami dochodzenia roszczeń przez 

pasażerów; pozasądowymi sposobami rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie przed 

Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei); zasadami efektywnej komunikacji z pasażerami oraz związku 

pomiędzy informacją i jakością obsługi a satysfakcją pasażerów. 

Natomiast w trakcie szkolenia „Obsługa pasażerów z niepełnosprawnością” poruszono takie zagadnienia, 

jak: definicje prawne dotyczące osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby o ograniczonej 

sprawności ruchowej czy osoby z ograniczoną mobilnością; obowiązki prawne podmiotów kolejowych 

w zakresie obsługi pasażerów z niepełnosprawnością; dobre praktyki realizowane w obszarze obsługi 

pasażerów z niepełnosprawnością itd.  

 Poprawa bezpieczeństwa pasażerów kolei 

Prezes UTK spośród najważniejszych zadań w 2018 r. kontynuował działania wpływające na poprawę 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zadania te były ukierunkowane na bezpieczeństwo osobiste 

pasażerów – w czasie oczekiwania na dworcu czy podczas przejazdu pociągiem.  
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  Pozostałe zagadnienia realizowane 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

Na apel Prezesa UTK odpowiedziało większość państwowych i samorządowych zarządców dworców oraz 

krajowych przewoźników kolejowych. W ramach przedsięwzięcia analizie poddane zostały procedury 

i zasady postępowania w przypadku wystąpienia najczęstszych współczesnych zagrożeń takich jak:  

• incydent bombowy i terrorystyczny; 

• kradzież mienia lub przedmiotów osobistych pasażera; 

• przejazd pasażerów agresywnych lub będących pod wpływem alkoholu oraz środków 

psychoaktywnych; 

• przejazd w pociągu kibiców, przebywanie w budynku dworca lub na peronach, w czasie 

organizacji imprez masowych (w tym imprez podwyższonego ryzyka); 

• konieczność udzielenia pomocy przedmedycznej. 

Jednym z celów tych działań, po zakończeniu całościowej analizy obszernego materiału, będzie 

przygotowanie opracowania dotyczącego problemów i wyzwań we wspomnianym obszarze. 

 Współpraca z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa z innych państw 
członkowskich 

Prezes UTK, realizując zadania wynikające z przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego, prowadzi 

współpracę międzynarodową z krajowymi władzami bezpieczeństwa państw członkowskich.  

Zawierane porozumienia zakładają przede wszystkim wymianę informacji i doświadczeń dotyczących 

podmiotów rynku kolejowego posiadających certyfikat bezpieczeństwa części B w odpowiednich krajach. 

Wymiana informacji dotyczy między innymi: strategii i planów nadzoru, poziomu bezpieczeństwa 

poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych, czy wyników działań nadzorczych. W ramach zawartych 

porozumień wymieniane są także informacje związane z poważnymi niezgodnościami, mogącymi mieć 

wpływ na bezpieczeństwo oraz znaczącymi zmianami wprowadzonymi w systemach zarządzania 

bezpieczeństwem, które wymagają zmiany certyfikatów bezpieczeństwa części A. 

Organy współpracują również w zakresie działań nadzorczych wobec ECM.  

Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 dyrektywy 2016/798 Prezes UTK stosuje zasady określone w wspólnych 

metodach oceny bezpieczeństwa (CSM) zapewniając, by działania w zakresie nadzoru obejmowały 

w szczególności sprawdzanie stosowania przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury 

systemów zarządzania bezpieczeństwem. W celu wypełnienia wymagań CSM w zakresie nadzoru nad 

przewoźnikami kolejowymi działającymi na podstawie wydanych certyfikatów części B, zainteresowane 

NSA zawierają ze sobą nawzajem porozumienia o współpracy w celu wymiany informacji oraz koordynacji 

swoich działań w odpowiedzi na przypadki naruszenia bezpieczeństwa.  

Artykuł 8 rozporządzenia 1077/2012 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) 

zobowiązuje NSA do skoordynowania zasad swojego podejścia do kwestii nadzoru w celu zapewnienia, 

że system zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych działa w sposób efektywny 

i określenia jakie informacje podlegają wymianie pomiędzy zaangażowanymi w nadzór NSA. Wskazany 

artykuł wskazuje ponadto na konieczność wymiany informacji dotyczących strategii i planu lub planów 

nadzoru między zainteresowanymi NSA, w tym określonych wyników prowadzonych działań, w celu 

zapewnienia wspólnego podejścia do sposobu postępowania w przypadku braku zgodności. 

Prezes UTK zawarł porozumienia z NSA LT (Litwa), NSA HU (Węgry) oraz NSA CZ (Czechy), które ustalają 

zasady komunikacji i współpracy pomiędzy NSA w celu zapewnienia prowadzenia działań nadzorczych 

w sposób kompletny i skoordynowany. Rokrocznie Prezes UTK przekazuje roczny raport zawierający 

informacje o przewoźnikach kolejowych, posiadających certyfikat bezpieczeństwa części A wydany 

w Polsce oraz certyfikat bezpieczeństwa części B ważny na Litwie, Węgrzech oraz w Czechach.  

Z NSA LT (Litwa) współpraca trwa od 2015 r., z NSA HU (Węgry) od 2016 r., natomiast od 2017 r. 

z NSA CZ (Czechy). Sprawozdania zostały przekazane w sierpniu 2018 r. 
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 Współpraca z organizacjami działającymi na rynku kolejowym 

W 2018 r. Prezes UTK zawarł porozumienie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku. Celem współpracy jest aktywizacja, informacja i bezpieczeństwo osób starszych 

w transporcie kolejowym poprzez m.in. opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących praw 

osób starszych oraz promowanie najlepszych praktyk stosowanych przez przewoźników pod kątem 

aktywizacji osób starszych. 

Ponadto w 2018 r. Prezes UTK kontynuował współpracę z organizacjami działającymi na rynku 

kolejowym, z którymi zawarł porozumienia w latach wcześniejszych. Były to m.in.: Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Niezależnych Przewoźników 

Kolejowych, Fundacja „Pro Kolej” i „Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy”. 

 Współpraca z uczelniami wyższymi 

Prezes UTK podpisał 28 maja 2018 r. porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. 

Celem tego porozumienia jest współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.  

`

 

Urząd zobowiązał się m.in. do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami 

dyplomowania związanych z transportem kolejowym oraz proponowania studentom problemowych 

tematów prac dyplomowych i niezbędnej pomocy w ich realizacji. 

Uczelnia deklaruje m.in. udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie 

projektach badawczo-rozwojowych, wykonywanie na potrzeby Urzędu badań, opinii i ekspertyz 

czy wsparcie merytoryczne w zakresie wdrażania interoperacyjności, a w szczególności systemów 

ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R. 
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  Pozostałe zagadnienia realizowane 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

 Współpraca międzynarodowa 

Realizując zadania wynikające z przepisów prawa krajowego oraz unijnego Prezes UTK prowadzi 

współpracę międzynarodową z właściwymi w zakresie kolejnictwa instytucjami i organami UE, a także 

partnerskimi urzędami z państw członkowskich oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi 

w obszarze transportu kolejowego. Relacje w tym względzie obejmują wszystkie podstawowe, 

wymienione w ustawie o transporcie kolejowym, obszary działalności Prezesa UTK: jako krajowego 

organu regulacyjnego, krajowej władzy bezpieczeństwa oraz organu właściwego w obszarze 

przestrzegania praw pasażera. 

W roku 2018 współpraca ta koncentrowała się przede wszystkim w odniesieniu do EUAR, KE oraz IRG- 

Rail. Odbywały się także spotkania z odpowiednikami Prezesa UTK w innych państwach członkowskich 

UE oraz zagranicznymi organizacjami działającymi w obszarze transportu kolejowego. 

W ramach współpracy międzynarodowej w 2018 r. pracownicy UTK brali czynny udział w prawie 

100 spotkaniach, z czego największą część stanowiły posiedzenia grup roboczych EUAR, IRG-Rail oraz KE. 

Przedstawiciele UTK uczestniczyli także w różnego rodzaju warsztatach, konferencjach, seminariach 

i spotkaniach dwustronnych oraz wielostronnych. 

Obszary współpracy międzynarodowej: 

• Bezpieczeństwo transportu kolejowego 

Zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce to jedno 

z najważniejszych zadań Prezesa UTK. Stąd też w ramach współpracy międzynarodowej UTK w roku 2018 

szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom, które mają bezpośredni wpływ na ten poziom, 

w szczególności dostosowaniu się UTK do zmian, jakie w tym obszarze nakładają przepisy IV pakietu 

kolejowego. 

W relacjach z EUAR skupiono się zatem na kwestiach związanych z wydawaniem przez Agencję zezwoleń 

na wprowadzenie pojazdu do obrotu podczas eksploatacji na sieciach różnych państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz wydawaniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w przypadku, gdy przewoźnik 

będzie świadczył usługi przewozowe w kilku państwach członkowskich. Wskazane wyżej dokumenty 

wydawane będą przez Agencję przy aktywnym udziale NSA, w tym UTK. EUAR oceniać będzie spełnienie 

wymogów TSI lub wspólnych metod oceny bezpieczeństwa, a NSA – wymagania krajowych przepisów 

technicznych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa. Stąd też jedną z istotnych kwestii w relacjach 

międzynarodowych UTK było też wypracowanie zapisów planowanego porozumienia o współpracy 

pomiędzy Agencją a UTK przy wydawaniu tych dokumentów. 

Problemy te omawiano m.in. podczas wizyty w Polsce – na zaproszenie Prezesa UTK – pana Josefa 

Doppelbauera, Dyrektora Wykonawczego EUAR. Specyfikę funkcjonowania nowych przepisów, w tym 

koncepcji One-Stop-Shop oraz istoty funkcjonowania Puli Ekspertów (pracowników UTK, którzy będą 

delegowani do wspierania EUAR w wydawaniu ujednoliconych dokumentów w zakresie certyfikacji 

i autoryzacji), przedstawiciele UTK poznawali także na dedykowanych warsztatach, organizowanych 

przez EUAR w siedzibie Agencji we Francji. 

Kolejne istotne zagadnienie z zakresu zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kolejowego, 

które omawiano podczas wyjazdów zagranicznych pracowników UTK, obejmowało problematykę 

systemowego zgłaszania i raportowania zdarzeń kolejowych (ang. Common Occurence Reporting, COR). 

Wdrożenie tego systemu pozwoli na ujednolicenie, ale także usprawnienie krajowych systemów 

raportowania w taki sposób, aby podnieść ich poziom jako narzędzi proaktywnego zarządzania 

bezpieczeństwem kolejowym. COR będzie zatem wykorzystany jako podstawa do oceny poziomu 

bezpieczeństwa i wskazywania poziomu ryzyka dla poszczególnych podmiotów i pośrednio krajów. 
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W ramach współpracy międzynarodowej Prezesa UTK w 2018 r. podjęto także działania w bardzo istotnej 

dla uczestników rynku kolejowego w Polsce kwestii rewizji TSI w zakresie hałasu (wprowadzającej 

obowiązek wyposażenia wagonów towarowych eksploatowanych na określonych liniach w kompozytowe 

wstawki hamulcowe). Dzięki aktywnemu udziałowi przedstawicieli UTK w pracach grupy roboczej 

poświęconej temu problemowi dyskusja nad projektem przeniosła się na poziom Komisji Europejskiej. 

Efektem tych prac było utrzymanie w projekcie zmienionej TSI „Hałas” korzystnych dla Polski zapisów 

dotyczących szczególnego przypadku, który umożliwia dalszą eksploatację wagonów z kołami 

obręczowanymi do 2036 r. W toku prac udało się również wydłużyć termin wejścia w życie nowych 

obowiązków – z końca 2022 r. na koniec 2024 r. Projekt uwzględniający powyższe założenia został 

przyjęty przez Komitet ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei i oczekuje na publikację w ciągu 

bieżącego roku. Przyjęcie TSI „Hałas” w postulowanej przez Polskę formie w sposób istotny złagodzi 

negatywne skutki tej specyfikacji dla polskiego rynku i zapewni przewoźnikom oraz właścicielom 

wagonów niezbędny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymagań. 

Rok 2018 przyniósł również – przy udziale pracowników UTK – zamknięcie prac nad związanymi z aktami 

prawa unijnego w ramach IV pakietu kolejowego. Przyjęte i opublikowane zostały rozporządzenia 

dotyczące m.in. zasad dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, opłat za czynności EUAR czy 

procedury odwoławczej od decyzji Agencji, a także decyzję określającą specyfikację odnośnie 

Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych. 

• Regulacja rynku transportu kolejowego.  

Równie istotnym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest regulacja rynku transportu 

kolejowego. Współpraca międzynarodowa w tym obszarze w 2018 r. polegała przede wszystkim 

na aktywnym uczestnictwie pracowników UTK w wielu grupach roboczych organów UE, 

wypracowujących odpowiednie zapisy dokumentów przyjmowanych następnie na poziomie gremiów 

decyzyjnych UE. Ponadto dzięki przynależności UTK do IRG-Rail pracownicy UTK mieli możliwość 

wymiany doświadczeń i pozyskania informacji w zakresie najlepszych praktyk, jakie stosowane są 

w obszarze regulacji przez partnerskie urzędy w krajach UE i krajów z nią stowarzyszonych. 

W tym zakresie głównymi tematami, jakimi zajmowano się podczas posiedzeń grup roboczych, były m.in.: 

− wejście w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2177, dotyczącego dostępu 

do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją oraz zadań, jakie nakłada ono 

na organy regulacyjne państw członkowskich (głównie w odniesieniu do obowiązku 

rozpatrywania przez NSA wniosków operatorów obiektów infrastruktury usługowej o zwolnienie 

ich ze stosowania przepisów tego rozporządzenia); 

− pakiet rozwiązań, obejmujący: zmianę sposobu opracowywania rozkładów jazdy pociągów (ang. 

Timetable Redesign, TTR) – która jest obecnie testowana w wybranych kolejowych korytarzach 

towarowych, planowanie i wzajemne informowanie się przez zarządców infrastruktury 

o czasowych ograniczeniach zdolności przepustowej (ang. Temporary Capacity Restrictions, 

TCR), jak również zarządzanie zdolnością przepustową w warunkach przepełnienia; 

− analiza systemu finansowania zarządców infrastruktury kolejowej w Europie (z uwzględnieniem 

kosztów dostępu do infrastruktury, przychodów, dotacji i mark-upów), a także coroczna 

aktualizacja analizy porównawczej systemów stawek za minimalny dostęp do infrastruktury 

kolejowej w Europie. Na podstawie prac z nimi związanych przyjęto dwa dokumenty, które 

pozwoliły na przedstawienie porównania kosztów brutto i netto świadczenia usług minimalnego 

dostępu do infrastruktury kolejowej w poszczególnych państwach oraz praktyk pobierania opłat 

za dostęp do obiektów infrastruktury w krajach unijnych; 

− analiza porównawcza ekonomicznego podejścia do pobierania opłat za dostęp do obiektów 

infrastruktury usługowej w Europie oraz szczególną uwagę skupiono na opłatach za tory 

postojowe. Uwidoczniła ona wielość czynników warunkujących dostęp do obiektów i poziom 

opłat za dostęp do obiektów. Na tej podstawie skonstatowano, iż rezultaty porównań nie mogą 
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być analizowane bez uwzględniania szerokiego ekonomicznego, prawnego, a nawet 

geopolitycznego kontekstu funkcjonowania obiektów w danym obszarze. 

Z kolei w ramach prac grupy roboczej IRG-Rail ds. monitoringu rynku (której współprzewodniczył 

pracownik UTK) przygotowano w 2018 r. część projektu raportu IRG-Rail dotyczącego funkcjonowania 

rynku kolejowego w Europie w roku 2016. Raport ten jest opracowywany cyklicznie i stanowi on 

szczególne źródło dla UTK z uwagi na możliwość wykorzystania zawartych w nim danych w celu 

przygotowania przyszłych analiz i opracowań rynkowych, uwzględniających aktualne dane europejskie. 

• Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym 

Trzeci obszar, zajmujący równie istotne miejsce wśród ustawowych zadań Prezesa UTK, to ochrona praw 

pasażerów w transporcie kolejowym. Dzięki czynnemu udziałowi pracowników UTK w 2018 r. w pracach 

różnych gremiów międzynarodowych zajmujących się tą tematyką systematycznie poszerza się w tym 

względzie zakres wiedzy pracowników UTK. 

W ramach funkcjonującej przy Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej grupy 

roboczej, której zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów unijnego rozporządzenia 

dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, dyskutowano na temat bieżących 

problemów, z którymi na co dzień spotykają się inne państwa członkowskie w zakresie szeroko rozumianej 

ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym. Na posiedzeniach grupy omawiano także sposoby 

rozwiązywania tych problemów oraz prowadzone przez organy nadzorcze działania, ukierunkowane 

na systemową ochronę tych praw. W ten sposób możliwe staje się stosowanie na poziomie europejskim 

zbliżonych mechanizmów ochrony praw pasażerów, a na gruncie krajowym – wdrażanie w tym zakresie 

przykładów dobrych praktyk oraz rozwiązań organizacyjnych i praktycznych. Przekłada się to 

na promocję wśród przedsiębiorstw kolejowych przykładów takich dobrych praktyk i współczesnych 

rozwiązań, ułatwiając tym przewoźnikom optymalną organizację podróży i satysfakcjonującą obsługę 

pasażerów. 

Współpraca międzynarodowa w tym obszarze umożliwia ponadto poszerzenie wiedzy w zakresie 

systemowych rozwiązań nakierowanych na wdrażanie usług przyjaznych pasażerowi w wybranych 

krajach UE w odniesieniu do działalności podmiotów rządowych, nadzorujących przestrzeganie praw 

pasażera. Dzięki inicjatywie Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce przedstawiciel UTK (wraz 

z reprezentantami polskich przedsiębiorstw kolejowych) odbył wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii, gdzie 

zaprezentowano problematykę projektowania, wdrażania i utrzymywania systemów wspólnych ofert 

taryfowych, integrujących usługi w obszarze przewozów pasażerskich – wszystko to w kontekście 

brytyjskiego modelu nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. 

W zakresie praw pasażerów współpracę międzynarodową prowadził również Rzecznik Praw Pasażera 

Kolei. Skupiała się ona głównie na wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania systemu 

pozasądowego rozwiązywania sporów (ang. Alternative Dispute Resolution, dalej: ADR) w UE i ocenie 

jego skuteczności. Rzecznik przystąpił ponadto do Travel-Net – międzynarodowej sieci podmiotów 

prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

w sektorze transportu (w tym w branży lotniczej i kolejowej oraz w sektorze turystycznym). 

Podstawowym celem tego gremium ma być zapewnianie wysokiej jakości pozasądowych postępowań 

polubownych we wszystkich państwach członkowskich – poprzez kierowanie konsumentów 

do odpowiedniego podmiotu ADR w przypadku sporów transgranicznych, wymianę doświadczeń 

i najlepszych praktyk oraz podejmowanie działań na rzecz promocji postępowań ADR, szczególnie 

w ramach współpracy z organizacjami konsumenckimi i Komisją Europejską. 

• Światowe trendy w transporcie kolejowym 

Dzięki współpracy międzynarodowej Prezes UTK na bieżąco monitoruje różnego rodzaju trendy, jakie 

pojawiają się w obszarze rozwoju transportu kolejowego w Europie i na świecie. Analiza tych trendów ma 

bezpośrednie przełożenie na skuteczność wykonywania zadań przez podległy mu Urząd. 
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W roku 2018 przedstawiciele UTK uczestniczyli w międzynarodowych targach techniki transportu 

Innotrans 2018 w Berlinie (Niemcy). Targi Innotrans to globalna platforma prezentacji produktów 

związanych z branżą kolejową oraz ogólnie pojętym transportem i wymiany informacji międzynarodowej 

branży transportu kolejowego oraz nowych doświadczeń i osiągnięć. Obecność delegacji UTK na targach 

Innotrans 2018 oraz w wydarzeniach towarzyszących przyczyniła się m.in. do pozyskania wiedzy na temat 

nowoczesnych rozwiązań z zakresu budowy pojazdów i infrastruktury, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowych, czy też wykorzystania symulatorów w procesie szkoleń maszynistów. W zakresie 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego odbyły się spotkania m.in. na temat wymogów związanych 

z procedowaniem i odpowiednią dokumentacją związaną z rozbudową bocznic, a także zapoznawano się 

z nowymi technologiami i rozwiązaniami z obszaru przejazdów kolejowo-drogowych, nowoczesnych 

pojazdów, bezpieczeństwa pieszych, nowych technologii stosowanych w zapewnieniu bezpieczeństwa 

ruchu pojazdów. 

Istotnym obszarem wśród aktualnych trendów w transporcie kolejowym jest postępująca cyfryzacja. 

Pracownicy UTK podczas sympozjów i spotkań, które odbyły się m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 

mieli możliwość poznać w tym zakresie propozycje najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych na kolei, 

w tym m.in. w odniesieniu do wdrożenia koncepcji predyktywnego utrzymywania infrastruktury kolejowej 

(na podstawie coraz szerszej gamy dostępnych narzędzi cyfrowych, dostarczających potężną ilość danych 

pochodzących z różnych obszarów transportu kolejowego), czy też założenia projektu pełnej cyfryzacji 

przepływu informacji pomiędzy klientem a przewoźnikiem czy zarządcą infrastruktury, szczególnie 

w kolejowym transporcie towarowym. 

Równie innowacyjny wpływ na rozwój transportu kolejowego, w szczególności pasażerskiego, ma 

tzw. internet rzeczy. W tym względzie podczas konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele UTK, 

zwracano uwagę m.in. na wysoki potencjał dostarczanych i akceptowanych przez pasażerów usług 

cyfrowych, a także na potrzebę wykorzystania wielopłaszczyznowych danych (w tym danych osobowych). 

W ocenie ekspertów jednym z wyzwań w tym obszarze pozostaje jednak pogodzenie potrzeby rozwijania 

usług i cyfrowych narzędzi z aspektami cyberbezpieczeństwa. Powszechne udostępnianie danych, 

inteligentne systemy sprzedażowe oraz wprowadzanie uniwersalnych usług (np. karta kredytowa jako 

nośnik biletu kolejowego) wiążą się bowiem z ryzykiem dla bezpieczeństwa indywidualnego oraz 

systemowego. Stąd zwracano uwagę na konieczność dostosowywania regulacji prawnych w tym obszarze 

do tempa rozwoju e-usług i e-narzędzi. 
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W celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego, Prezes UTK kontynuuje znaczące projekty, 

które skierowane są nie tylko do podmiotów rynku kolejowego, ale także do całego społeczeństwa. 

Deklaracja oraz Konkurs Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym są kluczowymi inicjatywami, dzięki 

którym przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, dbają także o kształtowanie 

świadomości swoich pracowników. Wśród zasad rozwijanych w ramach powyższej koncepcji należy 

wskazać m.in. brak tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych, akceptowanie 

standardów bezpieczeństwa czy ukierunkowanie na znalezienie rozwiązania. Szczególnie ważne jest 

kształtowanie czynnika ludzkiego w kwestii bezpiecznego transportu kolejowego, ponieważ to właśnie 

kompetencje, zachowania i doświadczenia pracowników wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie 

branży kolejowej.  

W 2018 r. miały miejsce 3 podpisania Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa, które stanowią kolejno 

VII, VIII i IX edycję podpisania Deklaracji. Do grona sygnatariuszy dołączyło łącznie 16 podmiotów: 

• 30 maja 2018 r., 7 podmiotów;  

• 5 września 2018 r., 2 podmioty; 

• 6 grudnia 2018 r., 7 podmiotów. 

Do końca 2018 r. „Deklarację” podpisało 1868 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych 

z rynkiem kolejowym, a także z pozostałych sektorów transportu (lotnictwo) oraz organów administracji 

państwowej. 

Sygnatariusze Deklaracji są uprawnieni do udziału w Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie 

kolejowym”, który jest organizowany od 2016 r. jako kontynuacja podpisania Deklaracji. Celem konkursu 

jest nagradzanie lub wyróżnianie osób lub podmiotów, które swoją pracą, dzięki wprowadzonym 

innowacyjnym rozwiązaniom lub promowaniem właściwych postaw, przyczyniają się do podnoszenia 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz możliwość docenienia i nagrodzenia osób, które 

swoim zachowaniem lub działaniem wdrażają zasady kultury bezpieczeństwa w codziennej pracy.  

Z każdym rokiem zaangażowanie sygnatariuszy w promowanie kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa 

rośnie. Stosowane rozwiązania, systematycznie wdrażane i doskonalone, stają się fundamentem 

dojrzałego postrzegania priorytetu w postaci bezpieczeństwa. 

Projekt ten jest kontynuowany i stale rozwijany. Poprzez doskonalenie formuły konkursu Prezes UTK 

oddziałuje na coraz szersze grono uczestników sektora kolejowego, a także poza nim. W 2018 r. odbyła 

się III edycja konkursu, w której Sygnatariusze mogli zgłaszać swoje prace w pięciu kategoriach: 

• rozwiązanie techniczne; 

• rozwiązanie systemowe; 

• czynnik ludzki – edukacja; 

• pasażer z niepełnosprawnością; 

• praca dyplomowa. 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały przyznane przez kapitułę, którą tworzą Prezes UTK, Sekretarz 

oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. W trzeciej edycji konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, 

z których Kapituła konkursu wyłoniła następujących laureatów oraz wyróżnionych: 

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało PUK KOLPREM za wdrażanie w ramach 

organizacji ciekawych metod i narzędzi edukacji, mających na celu usprawnienie współpracy 

międzyludzkiej. Dzięki kreowaniu więzi grupowych i poczucia odpowiedzialności za siebie 

                                                                            

8 W 2019 r. Deklaracja podpisana została przez 200 sygnatariuszy. 
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i współpracowników spółka nieustannie dąży do podwyższenia standardów kultury bezpieczeństwa 

na kolei. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą 

w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje 

postrzeganie z myślenia „ja muszę” na „ja chcę”.  

 

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z.o.o. 

za zrealizowanie oraz wdrożenie programu zabudowy urządzeń SSP w obrębie przejazdów kolejowych 

kategorii D na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład 

stworzonego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie zbliżania się pociągu 

do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat „UWAGA POCIĄG”. W celu zwiększenia skuteczności 

ostrzegania uczestników ruchu drogowego i pieszego zamontowano także sygnalizatory z pulsującym 

światłem żółtym, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu. Wszystkie elementy składają się 

na nowoczesny, a zarazem nowatorski system bezpieczeństwa na obiektach przejazdowych kategorii D. 

Wyróżnienie otrzymał Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej za rozprawę 

doktorską na temat „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych”, której autorem jest 

Pani Anna Kobaszyńska–Twardowska. Celem rozprawy było opracowanie i wskazanie przydatności 

dedykowanej przejazdom kolejowo-drogowym metody zarządzania ryzykiem.  

Pan Krzysztof Koszyk otrzymał wyróżnienie za projekt aplikacji SWANDR. Zaproponowana przez Pana 

Krzysztofa Koszyka aplikacja w swoim założeniu ma ostrzegać kierowców o zbliżającym się do przejazdu 

pociągu. Zastosowanie tego typu rozwiązań miałoby w przyszłości ratować ludzkie życie oraz eliminować 

straty materialne. 

Future Adventure Construction sp. z.o.o. otrzymała wyróżnienie za stosowanie rozwiązania technicznego, 

jakim jest Automatyczny System Ostrzegania. System służy do ostrzegania pracowników torowych 

za pomocą sygnału akustycznego i optycznego przed nadjeżdżającym pociągiem.  

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki otrzymała wyróżnienie za uruchomienie w roku 

akademickim 2018/2019 Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK). Efektem uruchomienia 

pracowni jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zarówno wśród 
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osób niezwiązanych jak i związanych zawodowo z transportem kolejowym, a ponadto doskonalenie 

umiejętności dyżurnych poprzez udostępnianie laboratorium do szkoleń zewnętrznych. 

 

PMT Linie Kolejowe zostały wyróżnione za organizację ćwiczeń „KOLEJ 2017”. Podczas ćwiczeń 

podmioty kolejowe testowały własne procedury antykryzysowe, mające na celu podnoszenie standardów 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem intencjonalnego czynnika ludzkiego.  

PKP PLK została wyróżniona za projekt wymian międzynarodowych w zakresie kultury bezpieczeństwa 

TWINNING. Na bazie uzyskanych podczas projektu informacji, poczynionych analiz i wniosków 

opracowano profil psychologiczny i profil zachowań zawodowych Dyżurnego Ruchu, którego celem było 

określenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez 

tę grupę zawodową. 

ŁKA otrzymała wyróżnienie za prowadzoną w spółce politykę dostępności dla osób 

z niepełnosprawnością. 

PKP Energetyka wraz z SSK Rail sp. z.o.o. zostały wyróżnione za System AOM – Automatycznego 

Ostrzegania Maszynisty. Urządzenie będzie wspomagać maszynistę w pełnieniu jego czynności poprzez 

zwrócenie jego uwagi na te informacje, które są szczególnie ważne dla bezpiecznego prowadzenia 

pociągu.  

Rokrocznie ogromnym zaszczytem dla Prezesa UTK oraz Kapituły konkursu jest wyróżnianie 

pracowników odznaczających się niebywałą dbałością o bezpieczeństwo, szczególnym respektowaniem 
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podstawowych zasad kultury bezpieczeństwa, współżycia społecznego, a nade wszystko 

odpowiedzialnością za siebie i za innych.  

Andrzej Urbaszek – maszynista pojazdu trakcyjnego z Zakładu Centralnego PKP Intercity., którego 

odpowiednia postawa i działanie pozwoliły uniknąć tragedii.  

Wyróżnienie otrzymała również drużyna pociągowa przewoźnika Przewozy Regionalne, która 13 

czerwca 2018 r. obsługiwała pociąg nr 87502 relacji Szczecin Główny – Zielona Góra. Pomimo udziału 

w nagłej kolizji i odniesionych obrażeń, zespół okazał opanowanie i podjął właściwe działania ratunkowe 

względem podróżnych. W skład drużyny wchodził Sławomir Granos – maszynista, Adam Ostapowicz – 

kierownik pociągu oraz Katarzyna Skrzypczak – konduktor. 

Łącznie w trzech edycjach konkursu Kapituła zdecydowała o wyróżnieniu 8 pracowników. 

 

W 2018 r. został opracowany Biuletyn Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W jego treści 

można znaleźć Kalendarium Kultury Bezpieczeństwa, a także opis nagrodzonych i wyróżnionych 

rozwiązań w latach 2016-2018. Publikacja ma służyć promocji aktywności w podejmowaniu wszelkich 

działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, a także poszerzaniu wiedzy i informacji 

w tym zakresie.  

„Deklaracja” ciągle się rozwija i przynosi oczekiwane efekty. Dzieje się tak, ponieważ zapewnienie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego stało się priorytetem 

przedsiębiorców działających w branży kolejowej i jest wspierane przez działania całego środowiska, 

w tym również przez organy państwa, jednostki naukowe, organizacje, stowarzyszenia i media. 
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 Projekty i kampanie 

 Akademia UTK  

Od 2016 r. w UTK realizowany jest projekt Akademia UTK. Celem projektu jest wymiana wiedzy pomiędzy 

poszczególnymi pracownikami UTK (w ramach bloku UTK dla UTK) oraz pomiędzy pracownikami UTK 

a uczestnikami szeroko rozumianego rynku kolejowego (w ramach bloku Akademii Wiedzy Kolejowej). 

Zadanie to realizowane jest poprzez organizację nieodpłatnych szkoleń i warsztatów. By uczestniczyć 

w szkoleniach realizowanych w ramach projektu wystarczy założyć konto na platformie Akademii 

i dokonać rejestracji na wybrane szkolenie. Po każdym szkoleniu uczestnicy za pośrednictwem platformy 

mają obowiązek wypełnić ankietę ewaluacyjną i mogą pobrać zaświadczenie potwierdzające ich udział 

w szkoleniu.  

Podnoszenie kwalifikacji w tej formie stanowi istotny element budowania wyższego poziomu 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W 2018 r. przeprowadzono w ramach Akademii UTK 

13 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 520 pracowników podmiotów działających na rynku 

kolejowym. Główne tematy zrealizowane w ramach tego bloku to: 

• szkolenie z tworzenia regulaminu pracy bocznicy kolejowej; 

• efektywna komunikacja z pasażerami oraz ich obsługa; 

• budowle, urządzenia - praktyczne aspekty stosowania wymagań rozporządzenia w sprawie 

świadectw dopuszczenia typu. Stanowiska Prezesa UTK; 

• obsługa pasażerów z niepełnosprawnością; 

• zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce – warsztaty; 

• nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi; 

• poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych; 

• zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce - warsztaty (II edycja); 

• proces inwestycyjny – wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei; 

• warsztaty z postępowania administracyjnego; 

• prawo transportu kolejowego na poziomie UE; 

• zasady składania tzw. wniosków o przyznanie otwartego dostępu; 

• warsztaty dla komisji kolejowych. 

W 2018 r., w ramach bloku UTK dla UTK, zorganizowano 55 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 

673 osób. Pracownicy UTK brali udział w szkoleniach związanych z poszerzaniem wiedzy technicznej 

(interoperacyjność systemu kolei, transport intermodalny, zarys kolejnictwa), związanych 

z podnoszeniem kompetencji miękkich (np. skuteczna komunikacja w zespole, efektywna obsługa klienta) 

oraz umiejętności związanych z obsługą programów komputerowych.  

Od początku realizacji projektu do końca 2018 r. zrealizowano 148 szkoleń, w których uczestniczyły 

łącznie 2 838 osoby. 

 Piątki z UTK i drzwi otwarte 

W 2018 r. po raz kolejny były organizowane cykliczne spotkania pod hasłem „Piątki z UTK”. Taka formuła 

funkcjonuje już od grudnia 2015 r. W co drugi piątek każdego miesiąca, podczas zorganizowanych spotkań 

pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z poszczególnych oddziałów terenowych, byli gotowi 



 

 164 

 
odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Była to doskonała okazja 

do rozwiania wszelkich wątpliwości zarówno natury merytorycznej jak i formalnoprawnej.  

Podczas spotkań często podnoszone były zagadnienia dotyczące m.in. interpretacji przepisów prawa, 

nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. 

Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach były również zagadnienia dotyczące np. systemów 

zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu 

towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się także kwestie zasad wprowadzania 

wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty. 

W 2018 r. zorganizowany również został w UTK Dzień Otwarty. Ponad 30 osób skorzystało z okazji 

do rozmowy z kierownictwem urzędu oraz dyrektorami i ekspertami wszystkich departamentów 

merytorycznych. Większość osób umówiła się wcześniej na spotkania. Pozwoliło to na lepsze 

przygotowanie się pracowników urzędu do rozmów. Tematyka poruszana przez odwiedzających była 

różna. Najwięcej zagadnień dotykało spraw weryfikacji wyrobów kolejowych, zgodności z TSI 

czy autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność wyrobów. Dużo omawianych problemów 

związanych było ze szkoleniem i pracą maszynistów. Gośćmi urzędu byli przedstawiciele nieomal 

wszystkich grup przedsiębiorców kolejowych – od największych przewoźników pasażerskich 

i towarowych do producentów wyrobów dla kolejnictwa. Byli też przedstawiciele ośrodków 

szkoleniowych, organizacji reprezentujących środowiska transportu szynowego oraz uczelni. 

Na spotkanie dotarł również przedstawiciel warszawskiego metra. 

 Kampania Kolejowe ABC 

„Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa 

na terenach kolejowych realizowany przez UTK. Celem Kampanii jest propagowanie zasad 

bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas 

korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków 

i przejazdów kolejowych. Głównymi odbiorcami „Kampanii Kolejowe ABC” są dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym ze szkół podstawowych (klasy I-VI). Pośredni odbiorcy projektu to nauczyciele, 

wychowawcy oraz opiekunowie dzieci – mają oni nieoceniony wpływ na kształtowanie konkretnych 

nawyków, zachowań i postaw wśród swoich podopiecznych.  

5 kwietnia 2017 r. Prezes UTK i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę 

na dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 w wysokości 

23,5 mln zł (całkowita wartość projektu to 27,6 mln zł). 

Działania prowadzone w ramach projektu to: 

• zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych prowadzone w wybranych 

placówkach edukacyjnych; 

• kampania medialna. 

Rok 2018 był czasem intensywnych prac nad przeprowadzaniem postępowań w ramach projektu 

oraz realizacją poszczególnych działań. Zostały opracowane, wykonane i dostarczone interaktywne 

pomoce dydaktyczne (aplikacje do prowadzenia zajęć, gra symulacyjna i aplikacja mobilna), książki 

edukacyjne oraz materiały edukacyjno-promocyjne. Została też przygotowana kampania medialna, której 

realizację UTK rozpoczął w listopadzie 2018 r. 

W 2018 r. pracownicy UTK przeprowadzili wiele zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa 

na terenach kolejowych. Odwiedzili ponad 100 placówek edukacyjnych, spotykając się z ok. 3000 dzieci. 

Cykl zajęć w ramach projektu rozpoczął się w kwietniu 2018 r. W ciągu 8 miesięcy zespół „Kampanii 

Kolejowe ABC” odwiedził 76 miejscowości w 13 województwach. Każda grupa dzieci, która wzięła udział 
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w zajęciach, otrzymała plakat przypominający o bezpieczeństwie na terenach kolejowych, książki oraz 

odblaskowe materiały edukacyjne. 

 

 

Do 2021 r. zostanie przeprowadzonych około 700 lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych 

na terenie całej Polski, w gminach, w których na przestrzeni ostatnich lat doszło do tragicznych wypadków 

na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na tzw. dzikich przejściach. Dzięki interaktywnym zajęciom 

przygotowanym w ramach projektu ok. 21 000 dzieci pozna zasady prawidłowego zachowania się 

na przejeździe kolejowym, dworcu, w pociągu oraz w okolicach torowisk. Tego typu lekcje, w dużej mierze 

wymagające interakcji ze strony uczestników, ich zaangażowania oraz aktywnego uczestnictwa, utrwalają 

zasadniczy przekaz merytoryczny kampanii. 

Lekcje prowadzone w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” pozytywnie i stymulująco wpływają na rozwój 

zdolności poznawczych dzieci takich jak: uwaga, myślenie przyczynowo - skutkowe czy spostrzegawczość, 

a także na umiejętność bezpiecznego poruszania się w pobliżu linii kolejowych oraz umiejętność 

przewidywania i podejmowania właściwych decyzji. Zajęcia rozwijają nie tylko wyobraźnię dzieci, ale 

także poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Mają również wpływ na prawidłowe 

zachowania i reakcje na sytuacje, które występują w trakcie korzystania z transportu kolejowego oraz 

podczas poruszania się na terenie kolejowym lub w jego pobliżu. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi 

edukacyjnych, takich jak aplikacje interaktywne i gra symulacyjna, oraz ćwiczenia praktyczne zwiększają 

atrakcyjność przekazu i pozytywnie wpływają na odbiór projektu. 

Drugim, równie ważnym elementem projektu, jest społeczna, informacyjno-edukacyjna kampania 

medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Jej bezpośrednimi 

odbiorcami są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a pośrednimi także ich nauczyciele, wychowawcy 

oraz opiekunowie. Kampania realizowana jest zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. 
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Medialna odsłona „Kampanii Kolejowe ABC” wystartowała w listopadzie 2018 r. Bezpieczeństwo 

na obszarach kolejowych jest tematem spotów edukacyjnych emitowanych w stacjach telewizyjnych, 

kinach, na portalach internetowych oraz w pociągach i w pobliżu dworców kolejowych. W listopadzie 

2018 r. rozpoczęła się emisja pierwszego spotu reklamowego z udziałem bohatera akcji, nosorożca 

Rogatka, który pokazuje dzieciom, jak zachować się w pobliżu przejazdów kolejowych. Odbyła się także 

konferencja inaugurująca nową, medialną odsłonę „Kampanii Kolejowe ABC”. 

 

Pod koniec 2018 r. w ramach kampanii medialnej Urząd rozpoczął współpracę z dziecięcymi vlogerami 

popularnych kanałów serwisu YouTube. Twórcy przygotowali pierwsze filmy z cyklu dotyczącego 

bezpieczeństwa na peronach, w pociągach i na przejazdach kolejowych. Przekaz kierowany jest do dzieci 

w wieku 9-12 lat.  

Zadaniem vlogerów jest przekazanie w swobodny sposób najważniejszych informacji o tym, jak 

bezpiecznie podróżować pociągiem oraz jakich zasad przestrzegać, przebywając na terenach kolejowych. 

Zaangażowani w projekt vlogerzy łącznie stworzą 16 krótkich filmików, które na ich vlogach pojawią się 

do października 2020 r. 

Właściwe zachowania na kolei przybliżane są również dorosłym – nauczycielom, wychowawcom 

i rodzicom poprzez działania w ramach kanałów społecznościowych. W 2018 r. profile dotyczące projektu 

prowadzone w mediach społecznościowych uzyskały ponad 2000 polubień. 

W 2018 r. została również stworzona aplikacja na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”, którą w kolejnych 

latach będzie można pobrać z App Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android). Dzięki 

aplikacji dzieci będą mogły w przyjemny sposób poznawać zasady bezpieczeństwa na kolei. W ramach gry 

„Kolejowe ABC” w następnych latach realizacji projektu przeprowadzane będą konkursy z nagrodami dla 

uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych w całej Polsce.  

Ponadto dzieci, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą znaleźć ciekawe gry, quizy i materiały 

multimedialne na internetowej platformie edukacyjnej Peronowo, dostępnej na stronie internetowej 

www.kolejoweabc.pl. 



 

 167 

  Projekty i kampanie 

 

 

Główne założenia projektu to: 

• stworzenie spójnego, kompletnego i uniwersalnego programu edukacyjnego, który będzie mógł być 

realizowany także po zakończeniu projektu bezpośrednio przez placówkę edukacyjną; 

• dostarczenie placówkom edukacyjnym narzędzi do prowadzenia zajęć (e-podręcznik dla nauczycieli, 

materiały edukacyjne dla dzieci, edukacyjna aplikacja internetowa); 

• zwiększenie stopnia zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego 

oraz poruszania się na obszarze/w pobliżu terenów kolejowych; 

• podniesienie stopnia wiedzy, umiejętności praktycznych i prawidłowych zachowań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów/uczestników ruchu kolejowo-drogowego; 

• pozytywny wpływ uczestników projektu poprzez promowanie szeroko rozumianej kultury 

bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny, lokalnych społeczności – a w ujęciu 

globalnym na skalę całej Polski. 

 Konferencje i sympozja 

W 2018 r. UTK zorganizował II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Transport 

Kolejowy Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Uczestniczyło w niej ponad 50 pracowników nauki, 

studentów, doktorantów oraz uczniów klas kolejowych. Podczas konferencji wygłoszono blisko 

20 referatów obejmujących tematykę bezpieczeństwa na kolei, w tym wdrażania nowoczesnych 

systemów sterowania ruchem, problematykę ekonomiczną obejmującą tematykę funduszy europejskich, 

konkurencyjności transportu kolejowego czy koncepcji nowych połączeń. Przedstawione referaty zostały 

zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej. 

Konferencja miała na celu promowanie wiedzy na temat systemu kolejowego, zasad kultury 

bezpieczeństwa wśród uczniów, studentów i pracowników naukowych.  

Prezes UTK i przedstawiciele urzędu brali również udział w ponad 50 konferencjach, debatach 

i sympozjach, na których poruszane były tematy bezpieczeństwa kolejowego, innowacyjnych sposobów 

zmniejszania liczby zdarzeń kolejowych. Były to m.in. Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2018, debaty 

dotyczące maszynistów czy pojazdów dwudrogowych oraz konferencja o badaniach nieniszczących. 
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 Kolejowe e-Bezpieczeństwo 

W celu realizacji procesu monitorowania rynku kolejowego, zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak 

i regulacji, w UTK opracowany został system informatyczny pn. „Kolejowe e-Bezpieczeństwo”. System 

ten, zgodnie z założeniami, ma za zadanie wspierać monitorowanie stanu bezpieczeństwa kolejowego 

w Polsce oraz umożliwić precyzyjne zaplanowanie działań nadzorczych oraz działań proaktywnych 

ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Kolejowe e-Bezpieczeństwo stanowi 

centralną bazę danych gromadzonych przez Prezesa UTK, nadsyłanych głównie przez podmioty rynku 

kolejowego oraz inne organy. Zunifikowanie zakresu i formy przekazywanych danych, a także 

zapewnienie sprawnie działającej aplikacji do ich przetwarzania pozwoli na pozyskanie danych przy 

możliwie najmniejszej pracochłonności i obciążeniu administracyjnym. Szczególnie istotną z punktu 

widzenia bezpieczeństwa transportu funkcjonalnością systemu jest moduł pozwalający na obsługę 

zdarzeń przez komisje kolejowe. Moduł ten umożliwia wprowadzenie informacji o zdarzeniu w szerokim 

zakresie, pozwalając na prowadzenie szczegółowych analiz przez Prezesa UTK. Interfejs modułu 

docelowo zostanie udostępniony Rynkowi, gdzie komisje kolejowe będą mogły zawiadomić Prezesa 

o zdarzeniu, jak również sporządzić Protokół Ustaleń Końcowych. Pozwoli to na skrócenie czasu 

przekazania istotnych informacji o zdarzeniu, jak również zmniejszyć obciążenia administracyjne 

spoczywające na komisjach związane z informowaniem Prezesa UTK.  

System został zaprojektowany i wdrożony w 2018 r. Z uwagi na zakres informacji, jakie podlegają 

przetwarzaniu przez system, wyzwaniem na rok 2019 będzie migracja historycznych baz danych z zakresu 

bezpieczeństwa i regulacji oraz ich walidacja w systemie.  

 Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów 

Prezes UTK kontynuuje działania mające na celu ustanowienie jednolitego systemu egzaminowania 

maszynistów oraz monitorowania ich życia zawodowego w aspekcie przede wszystkim kwalifikacji i czasu 

pracy. Inicjatywa utworzenia Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów ma na celu 

zapewnienie wysokiego poziomu wyszkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz ciągłego 

monitorowania ich zdolności do wykonywania swoich obowiązków w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo na sieci kolejowej. 

Rozwiązanie to zostanie ustanowione na mocy przepisów prawnych zawartych w zaprojektowanej przez 

Ministerstwo Infrastruktury ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz stosownych 

rozporządzeń wykonawczych. Projekt nowych regulacji zakłada stworzenie centralnego systemu, który 

zapewni obiektywne i transparentne narzędzie egzaminowania, gwarantujące właściwą weryfikację 

poziomu wiedzy kandydatów na maszynistów.  

Zadanie to zostanie ustawowo powierzone Prezesowi UTK, który jest centralnym organem administracji 

rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego 

w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, 

właściwym m.in. w sprawach bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Projektowana ustawa związana jest ściśle z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez 

budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, który został wpisany 

31 stycznia 2018 r. do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Natomiast 28 lutego 2018 r. pomiędzy Prezesem UTK a Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych została podpisana pre - umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego, 

w ramach której zapewniono finansowanie na stworzenie centrum egzaminowania i monitorowania 

maszynistów i uruchomienie nowego zadania objętego projektem ustawy (w tym systemów 

informatycznych). 
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 Podsumowanie 

Podsumowując informacje dotyczące bezpieczeństwa rynku kolejowego za rok 2018, należy zwrócić 

uwagę na następujące kwestie:  

• obniżenie liczby wypadków, przy zwiększonej pracy eksploatacyjnej 

 Miernik wypadkowości w latach 2008–2018  

 

 

Jak można zauważyć na powyższym wykresie rok 2018 charakteryzował się najniższym miernikiem 

wypadkowości w historii jego gromadzenia – jego wartość wyniosła 2,39. Na obniżenie miernika 

wypadkowości w 2018 r. wpływ miały mniejsza liczba wypadków na liniach kolejowych (-2,3%  

w porównaniu do 2017 r.) oraz wzrost pracy eksploatacyjnej w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. 

Niewątpliwie przyczyniły się do tego działania ze strony podmiotów rynku kolejowego, wdrażanie 

i stosowanie wewnętrznych systemów zarządzania opierających się na zarządzaniu ryzykiem, jak również 

działania ze strony organów odpowiedzialnych za monitorowanie i nadzorowanie bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym, w tym Prezesa UTK. 

• nieprzekroczenie ustalonych progów NRV  

 Realizacja wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa (2013-2018) 
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W 2018 r. żaden ze wskaźników obliczonych dla poszczególnych grup ryzyka nie przekroczył 

akceptowanego poziomu ustalonego dla Polski.  

Najniższe wartości wskaźnika, wskazujące na podnoszący się poziom bezpieczeństwa, osiągnięte zostały 

dla grupy ryzyka dotyczącego osób innych: 3,3%. W grupie ryzyka dotyczącego pasażerów osiągnięte 

wartości są również niższe niż w 2017 r. i wynoszą odpowiednio 14,6% dla CST 1.1 oraz 15,7% dla CST 1.2.  

Wartość wskaźnika ryzyka dla pracowników wynosi 97,1%, co stanowi wzrost o 65,9 punktu 

procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Jest to równocześnie najwyższa z osiągniętych 

wartości CST.  

• wzrost liczby poszkodowanych  

Mimo zmniejszenia liczby wypadków wzrosła liczba poszkodowanych w nich osób. Liczba ofiar wypadków 

w 2018 r. na ogólnodostępnej sieci kolejowej i sieci funkcjonalnie oddzielonej wyniosła 278, z czego 

195 to ofiary śmiertelne, a 83 – ciężko ranni. W 2018 r. w stosunku do 2017 r. ogólna liczba osób zabitych 

wzrosła o 14%, natomiast liczba osób ciężko rannych obniżyła się o 4,6%.  

W 2018 r. największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych nastąpił wśród osób nieupoważnionych ze 127 

w 2017 r. do 140 osób (+10.2%), natomiast liczba ofiar śmiertelnych wśród użytkowników przejazdów 

zwiększyła się z 42 do 49 (+16,7%).  

• znaczny udział wypadków na styku pomiędzy systemem kolejowym i stroną trzecią  

 Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego w latach 2013–2018 

 

Podobnie jak w poprzednich latach większość przyczyn wypadków leżała poza systemem kolejowym lub 

na styku systemu kolejowego. W 2018 r. miało miejsce łącznie 447 tego rodzaju wypadków, w których 

zginęło 195 osób, a 82 zostały ciężko ranne. Zdarzenia z udziałem strony trzeciej stanowią łącznie 73,6% 

wszystkich wypadków, jakie odnotowano w 2018 r. na liniach kolejowych. 

• wzrost liczby zdarzeń „SPAD” na liniach i bocznicach 

W 2018 r. odnotowano niepokojący wzrost zdarzeń tzw. „SPAD”. Dotyczyło to zarówno miejsc, w których 

nie dochodziło do zagrożenia jak i miejsc, w których maszyniści pomijali sygnał „Stój” na semaforze 

i wjeżdżali w przestrzeń zarezerwowaną dla innych pojazdów. W odniesieniu do incydentów (C44) można 

to przypisać podnoszeniu się poziomu kultury bezpieczeństwa (wzrost liczby rejestrowanych zdarzeń). 

Jednak również w ich przypadku trudno pominąć fakt, że z tego typu sytuacjami związany jest bardzo duży 

poziom ryzyka.  
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 Liczba zdarzeń kat. B04, C44 oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych u wszystkich 
przewoźników w latach 2013–2018 (na liniach i bocznicach) 

 

Zdarzenia SPAD stały się przedmiotem wnikliwej analizy Prezesa UTK oraz podmiotów rynku. 

Uwzględniając powagę tych zdarzeń, Prezes UTK podjął decyzję o podjęciu tego tematu podczas 

dedykowanego posiedzenia Zespołu ds. monitorowania. W trakcie spotkania przedstawiciele 

przewoźników wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które jak pokazują wybrane 

przykłady mogą skutecznie zapobiegać tego typu zdarzeniom. Prezes UTK będzie kontynuował działania 

monitorujące w odniesieniu do ww. kategorii zdarzeń, mając na uwadze ich istotny wpływ 

na bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz podejmował dalsze inicjatywy mające na celu minimalizowania 

ryzyka związanego z pominięciem sygnału „Stój”. Jednym z takich projektów jest utworzenie Centrum 

Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Będzie to miejsce, w którym kompetencje wszystkich 

maszynistów będą weryfikowane w sposób niezależny i obiektywny, co również przyczyni się do poprawy 

poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

• rezultaty działań nadzorczych  

 Ogólne dane w zakresie działań nadzorczych w latach 2015-2018 

 

W 2018 r. Prezes UTK przeprowadził 4 565 działań nadzorczych, w wyniku których stwierdzonych 

zostało 3 441 nieprawidłowości. W zakresie wskaźnika nieprawidłowości na przestrzeni ostatnich 

czterech lat, szczególnie zauważalną kwestią jest znaczący spadek tej wartości w 2018 r. w porównaniu 

do 2015 r. oraz niewielki wzrost w porównaniu do 2017 r. W 2018 r. miernik ten znajdował się 

na poziomie 0,75, co oznacza wzrost o 0,04 (+5,6%) w stosunku do 2017 r.  

Wskaźniki nieprawidłowości pozwalają na ocenę stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego nie tylko 

w kontekście ogólnym, ale również w odniesieniu do poszczególnych obszarów czy podmiotów rynku. 

W 2018 r. najwyższy wskaźnik nieprawidłowości został odnotowany w przypadku zakresów 

tematycznych: 

• bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych (7,12); 

• funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem (6,33); 
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• funkcjonowanie systemu zarządzania utrzymaniem (3,91); 

• bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury kolejowej (1,73); 

• stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych (1,39). 

Mając na względzie właściwe przygotowanie i ukierunkowanie działań nadzorczych Prezesa UTK, 

corocznie opracowywany jest plan nadzoru, który wskazuje obszary wymagające podejmowania 

czynności kontrolnych. Plan nadzoru opracowywany jest w oparciu o dotychczasowe wyniki dotyczące 

funkcjonowania rynku kolejowego, w tym prowadzonych działań nadzorczych w poszczególnych 

obszarach tematycznych, zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego kierowanych do Prezesa 

UTK oraz danych w zakresie zdarzeń kolejowych. Identyfikacja głównych obszarów ryzyka prowadzona 

jest w sposób cykliczny, w okresach rocznych, a uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na adekwatne 

zaplanowanie działań na kolejny rok.  

Wszystkie z przyjętych i opracowanych metod analizy i oceny rynku kolejowego, mają na celu właściwe 

i rzeczowe ukierunkowanie działań nadzorczych w obszarach najbardziej newralgicznych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa i rozwoju tego sektora. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przedmiotu 

i powodu nadzoru, kluczowe znaczenie ma uzyskanie odpowiedzi na pytanie, gdzie nadzór przyniesie 

największą poprawę poziomu bezpieczeństwa.  

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie danych za 2018 r. dokonano wyboru priorytetów 

nadzoru Prezesa UTK na 2019 r., w wyniku których wskazano 24 obszary, będące kluczowymi z punktu 

widzenia dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce. Stanowią one 

aż 78% wszystkich zaplanowanych działań nadzorczych na 2019 rok. 

• podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa  

Istotnym zagadnieniem dla systematycznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego jest 

kontynuowanie dotychczasowych oraz podejmowanie nowych działań w zakresie propagowania zasad 

kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jej filarem jest stosowanie proaktywnego podejścia 

do kwestii bezpieczeństwa. Kształtowanie świadomości kultury bezpieczeństwa wśród osób kierujących 

podmiotami rynku kolejowego, ich pracowników oraz przyszłych pokoleń pozwoli na właściwe 

prowadzenie zarządzania ryzykiem, w tym wykorzystywanie wiedzy i kompetencji do identyfikowania 

zagrożeń i wdrażania adekwatnych środków kontroli ryzyka. Dlatego też nadal realizowane będą takie 

projekty jak „Kampania Kolejowe ABC”, Akademia UTK oraz Deklaracja w sprawie rozwoju kultury 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  
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 Spis skrótów i pojęć 

Przedsiębiorstwa kolejowe 

1. Grupa PKP - 
spółki: PKP Cargo S.A., PKP Cargo Service sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa sp. z o.o. 

2. ŁKA  - „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

3. PKP Energetyka - PKP Energetyka S.A. 

. PKP Intercity  - „PKP INTERCITY” S.A.  

5. PKP PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

6. PKP SKM w Trójmieście - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

7. PMT Linie Kolejowe - „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o. 

8. Przewozy Regionalne  - „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 

9. PUK Kolprem - Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 

10. SKPL Cargo - SKPL Cargo sp. z o.o. 

11. ZNTK Mińsk Mazowiecki - Zakład Napraw Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. 

Instytucje i organizacje 

1. EUAR lub Agencja - Agencja Kolejowa Unii Europejskiej 

2. IRG-Rail - 
organizacja zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego 
(ang. Independent Regulators’ Group – Rail) 

3. KE - Komisja Europejska 

4. MI - Ministerstwo Infrastruktury 

 MIiR - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

5. MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

6. NSA -  Krajowy organ ds. bezpieczeństwa 

7. PKBWK - 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych – niezależna, stała 
komisja działająca przy ministrze właściwym ds. transportu, prowadząca 
badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów 

8. UE - Unia Europejska 

9. UIC -  Międzynarodowy Związek Kolei (fr. Union Internationale Des Chemins De Fer) 

10. UTK lub Urząd - Urząd Transportu Kolejowego 

Regulacje prawne 

1. dyrektywa 2004/49/WE - 

Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji 
przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie 
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie 
bezpieczeństwa  

(Dz. UE L 164 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm., s. 44) 

2. dyrektywa 2008/68/WE - 

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych  

(Dz. UE L 260 z 30 września 2008, s. 13) 

3. dyrektywa 2016/798  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 
2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 

(Dz. UE L 138 z 26 maja 2016, s. 102) 

4. rozporządzenie 1077/2012 - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 z 16 listopada 2012 r. w sprawie 
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru 
sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu 
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz. U. UE L 320 
z 17 listopada 2012 r. s. 3) 
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5. rozporządzenie 1078/2012 - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe 
i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 
autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne 
za utrzymanie 
(Dz. U. UE L 320 z 17 listopada 2012 r., s. 8) 

6. rozporządzenie 1158/2010 - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów 
bezpieczeństwa  

(Dz. U. UE L 326 z 10 grudnia 2010 r., s. 11) 

7. rozporządzenie 1169/2010 - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji 
w zakresie bezpieczeństwa  

(Dz. U. UE L 327 z 11 grudnia 2010 r., s. 13) 

8. rozporządzenie 1371/2007 - 

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym  
(Dz. U. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r., s. 13 z późn. zm.) 

9. rozporządzenie 402/2013 - 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013  
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
352/2009  
(Dz. Urz. UE L Nr 121 z 3 maja 2013 r., str. 8) 

10. rozporządzenie 445/2011 - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie 
systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie 
obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
653/2007 
(Dz. Urz. UE L Nr 122 z 11 maja 2011 r., str. 22) 

11. 
rozporządzenie w sprawie 
dopuszczania do eksploatacji 

- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. 
w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, 
urządzeń i pojazdów kolejowych  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 720) 

12. 
rozporządzenie w sprawie 
ogólnych warunków technicznych 
eksploatacji pojazdów kolejowych 

- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 
kolejowych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z późn. zm.) 

13. 
rozporządzenie w sprawie 
poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów 

- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 
2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów 
w transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 369) 

14. 

rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych 
z drogami i ich usytuowanie 
 

- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 z późn. zm.) 

15. 

rozporządzenie w sprawie 
wymagań zdrowotnych, badań 
lekarskich i psychologicznych oraz 
oceny zdolności fizycznej i 
psychicznej osób ubiegających się 
o świadectwo maszynisty albo o 
zachowanie jego ważności 
 

- 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny 
zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo 
maszynisty albo o zachowanie jego ważności  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 522) 

16. TSI - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 
 

17. - 

TSI NOI 2011 – Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotycząca 
technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu 
„Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 99 z 13 kwietnia 2011 r., str. 1); 

TSI NOI 2014 – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 
26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności 
podsystemu „Tabor kolejowy — hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE 
i uchylające decyzję 2011/229/UE (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., 
str. 421). 
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18. TSI Loc&Pass - 

Decyzja Komisji (UE) nr 291/2011 z 26 kwietnia 2011 r. w sprawie 
technicznej specyfikacji interoperacyjności odnosząca się do podsystemu 
„Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” 
(Dz. Urz. UE. L 139 z 26 maja 2011 r., s. 1) 

19. TSI PRM - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 
systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się 
(Dz. Urz. UE L Nr 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 110) 

20. 
ustawa o przewozie towarów 
niebezpiecznych 

- 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 169) 

21. ustawa o transporcie kolejowym - 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) 

Pozostałe pojęcia 

1. BIP - Biuletyn Informacji Publicznej 

2. CST - Wspólne cele bezpieczeństwa (ang. Common Safety Targets) 

3. DSAT - Urządzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru 

4. DSU - Dokumentacja systemu utrzymania 

5. ECM - 
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ang. Entity 
in Charge of Maintenance) 

6. ERTMS - 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail Traffic 
Management System) 

7. ETCS - Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train Control System) 

8. EZT - Elektryczny zespół trakcyjny 

9. GSM-R - Kolejowa Sieć GSM (ang. GSM for Railways) 

10. incydent - 
Każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem 
kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo 

11. komisja kolejowa - 

Osoba lub zespół osób prowadzących postępowanie w sprawie wypadku lub 
incydentu, złożony w szczególności z przedstawicieli zarządcy infrastruktury, 
przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej, których 
pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku lub incydencie 
bądź których infrastruktury ma z nimi związek 

12. KPK - Krajowy Program Kolejowy 

13. Lista Prezesa UTK - 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych 
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, 
których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań 
dotyczących interoperacyjności systemu kolei 

14. MMS - System Zarządzania Utrzymaniem (ang. Maintenance Management System) 

15. NRV - Krajowe wartości referencyjne (ang. National Reference Value) 

16. NVR - Krajowy rejestr pojazdów kolejowych (ang. National Vehicle Register) 

17. poc-km - Pociągokilometr 

18. POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

19. poważny wypadek - 

Każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym podobnym 
zdarzeniem, mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub 
na zarządzanie bezpieczeństwem:  

− z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko 
rannymi osobami lub  

− powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury 
kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane 
przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro 

20. RID - 
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych 

21. sieć funkcjonalnie oddzielona - 

Sieci, które są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolejowego i są 
z założenia przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów 
lokalnych, miejskich lub podmiejskich (Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.) 

22. SMGS - Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej  

23. SMS - System zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System) 
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24. SOK - Straż Ochrony Kolei 

25. SOLM - 
System Obsługi Licencji Maszynisty - system teleinformatyczny, 
umożliwiający wnioskodawcom składanie wniosków o wydanie licencji 
maszynisty za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych 

26. SPAD - 
Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, 
w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego 
bez wymaganego zezwolenia (ang. signals passed at danger) 

27. SRK 
 

- Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
 

28. SSP 
 

- Samoczynna sygnalizacja przejazdowa 
 

29. 
sytuacja potencjalnie 
niebezpieczna 

- 

Sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe nie będące poważnym 
wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące nieznaczny wzrost 
ryzyka – do kontrolowanego poziomu nieprzekraczającego poziomu ryzyka 
akceptowalnego 

30. wypadek - 

Niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu 
kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, 
mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności:  

a) kolizje 

b) wykolejenia  

c) zdarzenia na przejazdach  

d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd 

kolejowy będący w ruchu 

e) pożar pojazdu kolejowego 

31. Zespół ds. monitorowania - 
Zespół zadaniowy ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora 
kolejowego w Polsce działający przy Prezesie Urzędu Transportu 
Kolejowego 

*stan prawny obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2018 r.  
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