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W celu określenia priorytetów nadzoru Prezesa UTK prowadzone są czynności analityczno-

statystyczne, które pozwalają na zestawienie danych dotyczących funkcjonowania systemu 

kolejowego oraz opracowanie, w oparciu o wnioski z tych analiz, wytycznych do planowania działań 

nadzorczych. Zgodnie przepisami prawa europejskiego1 należy gromadzić dane i informacje z różnych 

źródeł. Źródła te mogą obejmować informacje zgromadzone w trakcie oceny systemów zarządzania 

bezpieczeństwem, wyniki wcześniejszych działań w zakresie nadzoru, informacje pochodzące 

z autoryzacji podsystemów lub pojazdów, raporty z wypadków opracowane przez krajowe organy 

dochodzeniowe i wydane przez nie w ich następstwie zalecenia, inne sprawozdania lub dane dotyczące 

wypadków lub incydentów, roczne sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa składane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury, roczne sprawozdania dotyczące utrzymania 

składane przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, skargi obywateli i inne odpowiednie źródła. 

Zestawienie tych danych pozwala na ustalenie szczegółowych wniosków w odniesieniu do ryzyka 

w ramach systemu kolejowego, co  z kolei ma kluczowe znaczenie dla opracowania strategii nadzoru. 

Bez jasnego określenia występujących rodzajów ryzyka niemożliwe jest dokonywanie 

proporcjonalnych i ukierunkowanych decyzji dotyczących przedmiotu oraz najlepszego 

sposobu nadzoru. 

Prezes UTK corocznie podsumowuje więc zgromadzone dane, a na podstawie opracowanych analiz 

i wniosków określa obszary w ramach systemu kolejowego, które wymagają podjęcia działań 

nadzorczych. W ten sposób określane są więc priorytety nadzoru Prezesa UTK. Wyznaczone 

zagadnienia odgrywają istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa systemu kolejowego. Wyciągnięte 

w ten sposób wnioski dały podstawę do wskazania na 2021 rok następujących obszarów stanowiących 

priorytety nadzoru Prezesa UTK: 

• systemy zarządzania bezpieczeństwem, 

• systemy zarządzania utrzymaniem, 

• pojazdy kolejowe, 

• infrastruktura kolejowa, 

• bocznice kolejowe, 

• przejazdy kolejowo – drogowe, 

• wyroby stosowane w kolejnictwie, 

• ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów. 

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 

System zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2016/798, oznacza 

organizację, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe 

w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem. 

System zarządzania bezpieczeństwem obejmuje całokształt opracowanych i wdrożonych na potrzeby 

danego podmiotu zasad (np. określonych w procedurach i przepisach wewnętrznych, zarządzeniach, 

instrukcjach i wytycznych), normujących działanie danego podmiotu w obszarze bezpieczeństwa 

(m.in. podział odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność kierownictwa, zapewnianie kompetencji  

do realizacji określonych zadań czy zarządzanie zasobami) oraz umożliwiających ułożenie  

                                                                            

1 Rozporządzenie delegowane Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne 
metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy 
ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie 
bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 
i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16) 
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w bezpieczny sposób relacji z innymi podmiotami, w tym z zarządcą infrastruktury, innymi 

przewoźnikami, podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie, wykonawcami usług, 

podwykonawcami. 

Istotą rozwiązań przyjętych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem jest zapewnienie 

zdolności przedsiębiorstwa do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach prowadzonej 

działalności, w tym wynikających ze współpracy z innymi podmiotami oraz zarządzanie ryzykami 

związanymi z tymi zagrożeniami. 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM 

System zarządzania utrzymaniem obejmuje zestaw procedur i instrukcji ukierunkowanych 

na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego oraz w efekcie zapewnienie, 

aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. System 

powinien zapewnić, aby pojazdy były utrzymywane zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania dla 

danego pojazdu oraz wytycznymi i postanowieniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, 

w tym Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Do opracowania i wdrożenia systemu 

zarządzania utrzymaniem zobowiązane są tzw. podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.  

Podmiot ten przypisany jest do określonego pojazdu lub grupy pojazdów w krajowym rejestrze 

pojazdów prowadzonym przez Prezesa UTK. 

Intencją europejskiego ustawodawcy, stojącą za wprowadzeniem pojęcia podmiotu odpowiedzialnego 

za utrzymanie, była jasna alokacja odpowiedzialności za utrzymanie danego pojazdu, która dotychczas 

często była rozproszona pomiędzy różnymi kategoriami podmiotów funkcjonujących w segmencie 

transportu kolejowego m.in. przewoźnikiem, dysponentem czy zakładem wykonującym naprawę. 

Zadaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie jest zapewnienie, aby pojazdy, za których 

utrzymanie jest odpowiedzialny, były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. 

Narzędziem, które ma umożliwić osiągnięcie tego celu, jest właśnie wspomniany system zarządzania 

utrzymaniem, a więc zestaw procedur i instrukcji, które muszą być wdrożone w ramach podmiotu 

w celu zapewnienia minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością utrzymaniową. 

POJAZDY KOLEJOWE 

Właściwie zaprojektowany i rzetelnie realizowany proces utrzymania pojazdów kolejowych stanowi 

jeden z kluczowych czynników warunkujących bezpieczeństwo funkcjonowania sektora kolejowego. 

Stan techniczny pojazdów kolejowych ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo transportu 

kolejowego, a zdarzenia wynikające z awarii pojazdów kolejowych mogą mieć poważne skutki.  

Znaczna liczba zdarzeń związanych ze stanem taboru niewątpliwie wskazuje jak ważny jest stan 

środków technicznych, które poruszają się po infrastrukturze kolejowej, zwłaszcza w kontekście coraz 

większej świadomości wśród użytkowników dotyczącej istotności parametrów związanych 

z niezawodnością pojazdów kolejowych w całym cyklu życia.  

Oprócz wymogu dotyczącego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie dla każdego 

pojazdu kolejowego eksploatowanego na ogólnodostępnej sieci kolejowej, wszystkie pojazdy (w tym 

także eksploatowane poza ogólnodostępną siecią kolejową np. wyłącznie na bocznicach) na mocy 

przepisów krajowych, zobligowane są do posiadania dokumentacji systemu utrzymania (DSU).  

Realizacja procesu utrzymania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pozwala 

na rzetelną ocenę stanu technicznego pojazdu, a przez to również na redukcję czynników ryzyka 

w ramach realizacji przewozów kolejowych.  
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INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

Obszar infrastruktury kolejowej jest jednym z istotnych czynników przekładających się bezpośrednio 

na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Obszar ten należy definiować kompleksowo, 

uwzględniając kluczowe elementy tej infrastruktury, tj. tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne, w tym 

mosty, tunele, przepusty, infrastrukturę towarzyszącą na stacjach, w tym perony i strefy dostępu 

z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz urządzenia sterowania 

ruchem, urządzenia elektroenergetyki kolejowej, itp.).  

Dodatkowo, w obszarze tym uwzględnić należy także bezpieczeństwo prowadzenia prac 

inwestycyjnych i związane z tym nieprawidłowości w zakresie organizacji oraz wykonywania robót.  

Na bezawaryjną eksploatację elementów infrastruktury kolejowej wpływ ma niewątpliwie proces ich 

utrzymania. Nieprawidłowe działanie elementów infrastruktury i ich niewłaściwe utrzymanie może 

skutkować postępującą degradacją tej infrastruktury oraz stanowić przyczynę zdarzeń kolejowych, 

powodować poważne zakłócenia ruchu kolejowego, konieczność stosowania trakcji spalinowej lub 

w przypadku ruchu pasażerskiego - zastępczej komunikacji autobusowej. 

Ponadto na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się trend, który wskazuje na występowanie 

nieprawidłowości w obszarze robót wykonywanych w pobliżu czynnych linii kolejowych, które 

przekładają się na eskalację zagrożeń i powodują powstawanie zdarzeń kolejowych. 

Właściwie sprawowany nadzór nad stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury, likwidacja 

zaległości utrzymaniowych, remonty, odnowienia i modernizacje oraz skuteczne wdrażanie środków 

prewencyjnych nie tylko podnosi jakość usług w zakresie realizowanych przewozów, ale przede 

wszystkim ogranicza zagrożenie wystąpienia negatywnych w skutkach zdarzeń kolejowych.  

BOCZNICE KOLEJOWE 

Bocznice kolejowe są podstawowym ogniwem towarowego łańcucha transportowego. W warunkach 

polskich operacje ładunkowe mają miejsce w przeważającej większości na bocznicach i nie sposób 

wyobrazić sobie takich przewozów bez sprawnych i bezpiecznych bocznic kolejowych. Nie można 

pominąć również faktu, że liczbowo to właśnie użytkownicy bocznic są dominującą grupą podmiotów 

na rynku przewozów towarowych.  

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na bocznicach kolejowych ma więc zasadniczy wpływ na poziom 

bezpieczeństwa całego sektora kolejowego.  

Kontrole bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych obejmują swoim zakresem kilka zagadnień, 

które wpływają na funkcjonowanie takiego podmiotu oraz bezpieczeństwo w ramach prowadzonej 

działalności. Do obszarów tych należy przede wszystkim: prowadzenie ruchu kolejowego, stan 

techniczny infrastruktury kolejowej, stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów 

kolejowych czy kwalifikacje pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego.  

PRZEJAZDY KOLEJOWO – DROGOWE 

Na przejeździe kolejowo-drogowym krzyżują się dwa systemy – kolejowy i drogowy. W umysłach wielu 

osób odpowiedzialność za bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych ściśle kojarzy się 

z zarządcą infrastruktury kolejowej i faktycznie zarządca infrastruktury musi spełnić najwięcej 

wymagań. Z drugiej jednak strony to akurat zarządca infrastruktury ma ograniczony wpływ 

na działania pozostałych użytkowników przejazdów czy zarządców dróg oraz wywiązywania się przez 

nich z nałożonych obowiązków. Ustawodawca rozdzielił zobowiązania z zakresu bezpieczeństwa 

pomiędzy zarządcę infrastruktury kolejowej oraz zarządcę drogi przewidując, że obszar ten będzie 
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przedmiotem ścisłej współpracy pomiędzy nimi. Określił także obowiązki użytkowników przejazdów: 

zachować ostrożność, zatrzymać się przed przejazdem czy uruchomioną sygnalizacją.  

To ostatnie zdaje się być najtrudniejsze. Doniesienia prasowe oraz lekkomyślne zachowania 

publikowane w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd” wskazują jednoznacznie, że polscy kierowcy, 

rowerzyści i piesi nie wiedzą jak należy zachować się przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-

drogowych. Nie mają świadomości funkcjonowania systemów zabezpieczeń oraz nie rozumieją 

dlaczego przejazd zamykany jest odpowiednio wcześniej i z odpowiednim opóźnieniem przywracany 

jest bezpieczny ruch samochodów. Brak im wyobraźni, ale też często proces szkolenia kierowców nie 

zawiera elementów kształtujących właściwe zachowanie zarówno w celu uniknięcia, jak i w obliczu 

zaistnienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 

Dlatego Prezes UTK realizuje również wieloaspektowy program poprawy bezpieczeństwa 

na przejazdach obejmujący działania nadzorcze, edukacyjne i informacyjne, a także monitorowanie 

oraz analizę gromadzonych danych dotyczących niepokojących trendów, które umożliwiają podjęcie 

właściwych kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

WYROBY STOSOWANE W KOLEJNICTWIE 

Głównym celem kontroli wyrobów jest ochrona rynku przed wyrobami stwarzającymi zagrożenie dla 

życia, zdrowia i środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Bezpieczeństwo 

ma szczególne znaczenie w przypadku wyrobów przeznaczonych dla transportu, a zwłaszcza  

dla kolejnictwa. Podejmowanie w tym zakresie działań nadzorczych jest zatem instrumentem, który 

ma zapewnić spełnienie wymagań stawianych wyrobom. 

Przedmiotem weryfikacji są podsystemy o charakterze strukturalnym, składniki interoperacyjności, 

tj. podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają 

być włączone do podsystemu. 

Zgodnie z ogólnym podejściem Unii Europejskiej, wyroby te muszą spełniać określone dla nich 

wymagania zasadnicze. Spełnienie wymagań zasadniczych przez składniki / podsystemy, gwarantuje 

ich bezpieczeństwo i interoperacyjność, którą zgodnie z definicją ustawową, należy rozumieć jako 

zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwalnego ruchu pociągów, 

spełniającego warunki techniczne, ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia 

dotrzymanie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia 

efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej  

Specyfikacje obejmujące podsystemy i ich części, dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności, zdrowia, 

ochrony środowiska oraz zgodności technicznej zostały określone przez Techniczne Specyfikacje 

Interoperacyjności (TSI). Zgodność z ustanowionymi wymaganiami wyrobów stosowanych 

w kolejnictwie przekłada się na ogólny poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego, minimalizując 

niedopuszczalne ryzyko zarówno dla transportu kolejowego jak i pracowników oraz pasażerów.  

OŚRODKI SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW 

W obszarze transportu kolejowego grupą zawodową kluczową pod względem bezpieczeństwa ruchu 

są prowadzący pojazdy kolejowe oraz maszyniści. Wynika to z zakresu kompetencji i rodzaju 

czynności, które wykonują. Maszyniści mają obowiązek posiadać szczegółową znajomość pojazdów 

kolejowych, odcinków linii kolejowych oraz przepisów wewnętrznych przewoźników kolejowych  

i zarządców infrastruktury. Specyfika i charakter pracy maszynisty wymaga również konieczności 

stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach kolejowych: kierownikiem 

pociągu, dyżurnym ruchu, rewidentem, dyspozytorem, manewrowym, ustawiaczem, zwrotniczym.   
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Czynnik ludzki odgrywa coraz ważniejszą rolę w nowoczesnych, złożonych systemach mających 

istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Nawet w przypadku automatyzacji niektórych procesów – 

zwykle wprowadzanej w celu ograniczenia błędu ludzkiego – ludzie stanowią fundamentalny składnik 

kolei europejskich. Człowiek znajduje się w centrum tego technologicznego, społecznego  

i organizacyjnego systemu i stanowi klucz do jego sukcesu lub porażki. 

Wciąż stałym problemem jest pomijanie przez maszynistów sygnałów zabraniających dalszej jazdy. 

Potwierdzeniem tego są statystyki dotyczące zdarzeń kolejowych polegających na niezatrzymaniu się 

pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo 

uruchomieniu pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia (wypadki kategorii B04 oraz 

incydenty kategorii C44). 

Przyczyny tego rodzaju zdarzeń leżą najczęściej po stronie tzw. czynnika ludzkiego. W tym pojęciu 

mieści się 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 związane m.in. ze złym stanem 

psychofizycznym maszynisty, brakami w wyszkoleniu oraz błędami w komunikacji między osobami 

uczestniczącymi w ruchu pociągów i składów manewrowych.  
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L.p. 

 

CEL 

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU 

NAZWA 
PLANOWANA WARTOŚĆ 

DO OSIĄGNIĘCIA  
(DO 31 GRUDNIA 2021 R.) 

CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NADZORU 

1 

Zwiększanie skuteczności funkcjonowania 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
certyfikowanych przewoźników kolejowych 
oraz zarządców infrastruktury kolejowej 

Liczba podmiotów skontrolowanych 
(posiadających autoryzację lub 
certyfikat bezpieczeństwa) do liczby 
podmiotów wobec których 
zaplanowano kontrole w danym 
roku kalendarzowym 
(posiadających autoryzację lub 
certyfikat bezpieczeństwa) (%) 

95% 

2 
Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach 
w kontekście czynników zależnych od 
systemu kolejowego 

Liczba przejazdów poddanych 
kontroli 

250 

3 
Ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego 

Liczba podjętych działań  
 w porównaniu do liczby skarg 
przekazanych do Prezesa UTK  

90%2 

4 Nadzór nad zaleceniami PKBWK  
Liczba zaleceń przekazanych przez 
Prezesa UTK do podmiotów rynku 
kolejowego 

Liczba przekazanych zaleceń 
większa bądź równa liczbie 
zaleceń wydanych przez 
PKBWK 

                                                                            

2  Pozostałe 10% związane jest z możliwości przekazania zgłoszeń pod koniec roku, co powoduje podjęcie działań w roku 
następnym.  
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L.p. 

 

CEL 

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU 

NAZWA 
PLANOWANA WARTOŚĆ 

DO OSIĄGNIĘCIA  
(DO 31 GRUDNIA 2021 R.) 

5 
Poprawa jakości utrzymania pojazdów 
kolejowych 

Kontrole w zakresie 
funkcjonowania systemu 
zarządzania utrzymaniem 

Poddanie kontroli wszystkich 
certyfikowanych podmiotów 
odpowiedzialnych 
za utrzymanie (według stanu 
na 31.12.2020 r.) 

6 

Zapewnienie stosowania na rynku transportu 
kolejowego wyrobów spełniających wymogi 
prawa (zarówno podlegających przepisom 
prawa krajowego jak i europejskiego) 

Liczba działań nadzorczych 
zrealizowanych przez Prezesa UTK 
w ramach nadzoru nad rynkiem 
wyrobów przeznaczonych  
dla kolejnictwa 

96 

7 
Podnoszenie jakości usług świadczonych 
przez ośrodki szkolenia i egzaminowania 
maszynistów 

Procent poddanych kontroli 
ośrodków szkolenia, 
które rozszerzyły zakres 
prowadzonej działalności oraz 
procent poddanych kontroli nowych 
ośrodków wpisanych na listę, 
które rozpoczęły działalność 
(przekazały do Prezesa UTK 
informację o realizacji szkolenia 
i/lub egzaminów) 

80% 

8 
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
eksploatacji bocznic kolejowych 

Liczba bocznic poddanych kontroli. 200 

9 
Zapewnienie prawidłowej kwalifikacji 
bocznic kolejowych wchodzących w skład 
obiektów infrastruktury usługowej 

Weryfikacja wskazanej kwestii 
w toku działań kontrolnych 

100% 
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L.p. 

 

CEL 

MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU 

NAZWA 
PLANOWANA WARTOŚĆ 

DO OSIĄGNIĘCIA  
(DO 31 GRUDNIA 2021 R.) 

DODATKOWE CELE STRATEGICZNE 

10 
Deklaracja w sprawie rozwoju kultury 
bezpieczeństwa 

Wzrost liczby sygnatariuszy 
deklaracji 

5 nowych sygnatariuszy 

11 

 

Organizacja Forum Kultury Bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym 

 

 

Organizacja wydarzenia 0/1 

12 

„Kampania Kolejowe ABC”. Edukacja dzieci 
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 
na obszarze kolejowym poprzez 
realizację kampanii 

Liczba przeprowadzonych zajęć 
edukacyjnych 

200 

13 Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego 
Udział przedstawicieli rynku 
kolejowego w szkoleniach. 

Organizacja 8 szkoleń 
do uczestników rynku 
kolejowego - udział 
w szkoleniach 600 osób 

14 
Stworzenie kolejowego portalu 
statystycznego  

Uruchomienie portalu 
statystycznego UTK na stronie 
www. 

0/1 

15 Wdrożenie modelu kompetencyjnego w UTK 
Przeszkolenie kadry kierowniczej 
UTK w zakresie wdrożenia modelu 
kompetencyjnego. 

75% kadry kierowniczej UTK 
weźmie udział w szkoleniu 

16 Piątki z UTK 
Spotkania z przedstawicielami 
rynku kolejowego. 

Organizacja 94% spotkań, 
na które zgłosili się 
przedsiębiorcy kolejowi 
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