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Z wyrazami szacunku

Szanowni Państwo,

skutki epidemii COVID-19 w 2020 r. odczuliśmy wszyscy. Zmiany zasad pracy, nauki 
oraz inne obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa zmniejszyły zapo-
trzebowanie na przewozy, przez co kolej odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. 
Trudno jest ten rok porównywać do jakiegokolwiek od początków zbierania danych 
przez UTK. Dla kolei najtrudniejszy był II kwartał 2020 r. Wystąpił wtedy dużo mniejszy 
popyt na usługi przewozu osób i towarów. Jednak cały czas kolej była pewnym środkiem 
transportu. 

Na szczęście miniony rok to nie tylko spadki. Był rekordowy w transporcie intermo-
dalnym: w 2020 r. przewieziono o 22% więcej towarów niż w 2019 r. Prawie 11% masy 
towarów na kolei stanowiły ładunki przewiezione głównie w kontenerach.

W 2020 r. zanotowano o ponad 1/5 mniej wypadków niż rok wcześniej. Błędem byłoby 
jednak utożsamianie tego wyniku ze spadkiem przewozów wynikających z epidemii. 
Miernik wypadkowości, który wskazuje, ile zdarzeń zaistniało na jeden milion pocią-
go-kilometrów, osiągnął w 2020 r. historyczne minimum wynoszące 1,71. Wartość 
ta w obiektywny sposób potwierdza, że polska kolej również w tak trudnym roku była 
bezpieczniejsza, a spadek liczby wypadków nie jest jedynie efektem spadku wykony-
wanych przewozów. 

Nie możemy jednak spocząć na laurach. Obszarem, w którym należy intensywnie dzia-
łać, jest kwestia zdarzeń polegających na „przejechaniu sygnału Stój” i niezatrzymaniu 
się w miejscu wyznaczonym (zdarzenia SPAD). Kolejnym są zdarzenia na przejazdach 
kolejowo-drogowych. Receptą na poprawę sytuacji mogą być systemy dobrze znane 
z polskich dróg – urządzenia automatyczne rejestrujące wykroczenia. Pierwsze testy 
tego rodzaju systemów są już za nami. 

Przekazuję Państwu do rąk streszczenie sprawozdań z funkcjonowania i bezpieczeń-
stwa transportu kolejowego w 2020 r. Mam nadzieję, że zebrane w tym raporcie dane 
oraz zaprezentowane analizy będą cennym źródłem informacji o rynku kolejowym 
w Polsce. Zapraszam również do lektury pełnych wersji sprawozdań rocznych wydawa-
nych przez UTK oraz do korzystania z danych statystycznych publikowanych na stronie 
dane.utk.gov.pl.
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1.1  Podstawowe parametry rynku przewozów pasażerskich

W 2020 r. łączna liczba przewiezionych 
na kolei w Polsce pasażerów wyniosła 
209,4 mln osób. Rok wcześniej kolej przewio-
zła 335,9 mln osób. Spadek o blisko 37,7% 
(126,5 mln pasażerów) nastąpił po kilku 
latach, w których notowano sukcesywny 
wzrost.

98% pasażerów podróżowało w pociągach 
uruchamianych w ramach usług publicz-
nych (bez zmian w stosunku do 2019 r.). 
Pasażerowie przewiezieni w ramach przewozów 

okazjonalnych stanowili jedynie ok. 0,1% ogól-
nej liczby pasażerów na polskiej kolei.

W 2020 r. wykonano pracę przewozową 
o 42,7% mniejszą niż w 2019 r. Osiągnęła ona 
poziom ponad 12,6 mld pasażerokilometrów.

W 2020 r. przewoźnicy pasażerscy wyko-
nali pracę eksploatacyjną na poziomie 
160,2 mln pociągokilometrów. W porównaniu 
z 2019 r. wartość ta spadła o 10,8 mln pocią-
gokilometrów (-6,3%).
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W 2020 r. wymiana pasażerska na wszystkich 
stacjach w Polsce wyniosła ponad 417 mln. 
Wartość ta spadła w stosunku do 2019 r. 
o 37,6%, co jest tożsame z danymi dotyczą-
cymi spadku liczby pasażerów rok do roku.

Z punktu widzenia wielkości wymiany pasażer-
skiej na terenie miast wojewódzkich najwięcej 
pasażerów skorzystało ze stacji i przystanków 
w Warszawie. W 2020 r. wsiadło lub wysia-
dło na nich łącznie blisko 69 mln pasażerów, 
co odpowiadało 16,5% ogółu wymiany pasa-
żerskiej wykazanej przez przewoźników reali-
zujących stałe roczne połączenia rozkładowe. 
Udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach 

wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze) stanowił 42,7% wymiany 
pasażerskiej ogółem. Pomimo spadku znacze-
nia udziału głównych miast w całości wymiany 
pasażerskiej funkcjonowanie kolei w najważ-
niejszych ośrodkach województw odpowiada 
w bardzo dużym stopniu za funkcjonowanie 
transportu kolejowego w Polsce.

Wymiana pasażerska określana jest 
na podstawie danych statystycznych 

1.2  Znaczenie stacji kolejowych w ruchu pasażerskim w Polsce

Rys. 2 Liczba 
pasażerów kolei 
w Polsce w latach 
2011 – 2020

Rys. 3 Praca 
przewozowa 
w kolejowych 
przewozach 
pasażerskich 
w latach 
2011 – 2020

Rys. 4 Praca 
eksploatacyjna 
w kolejowych 
przewozach 
pasażerskich 
w latach 
2011 – 2020
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stacja

średnia dobowa 
wymiana 

pasażerska 
(w tys. osób)

średnia liczba 
pociągów 

na godzinę

średnia wymiana 
pasażerska 

na jedno 
zatrzymanie

Wrocław Główny 34 15,2 93

Poznań Główny 33 14,2 96

Warszawa Wschodnia 25,8 31,2 34

Katowice 24,8 14,4 72

Warszawa Zachodnia 23,4 35,7 27

Kraków Główny 22,6 10,8 87

Warszawa Centralna 21 11,3 77

Warszawa Śródmieście 19,8 19,8 42

Gdynia Główna 17,2 16,3 44

Tab. 1 Największe stacje w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej w 2020 r.

przekazywanych przez przewoźników 
kolejowych, uwzględniając liczbę pasażerów 
obliczonych na podstawie sprzedanych bile-
tów jednorazowych oraz okresowych. Pasażer 
korzystający z jednej usługi przewozowej jest 
przydzielany do stacji początkowej oraz stacji 
końcowej swojej podróży.

Największy spadek wymiany pasażerskiej 
w głównych ośrodkach miejskich odnoto-
wano w Krakowie, Opolu oraz Rzeszowie. 
W przypadku dwóch miast: Lublina oraz 
Kielc spadek wymiany pasażerskiej w sto-
sunku do 2019 r. był najniższy i nie przekro-
czył 35%.

1.3  Licencjonowanie przewoźników pasażerskich

Na koniec 2020 r. aktywne licencje na wyko-
nywanie przewozów kolejowych osób 
(z wyłączeniem zawieszonych) posiadało 

30 przewoźników kolejowych, z czego 
18 sprawozdawało o wykonywaniu przewo-
zów osób na infrastrukturze normalnotorowej.

1.4  Rynek przewoźników pasażerskich

Liderem rynku kolejowych przewozów pasa-
żerskich pozostało POLREGIO. Przewoźnik 
odnotował jednak poważny spadek liczby 
pasażerów o 33,1 mln osób, co stanowi 
1/3 pasażerów, którą przewiózł w 2019 r. 

Większość udziałów na rynku kolejowych 
przewozów pasażerskich posiadają przed-
siębiorstwa POLREGIO, PKP Intercity oraz 

PKP SKM. Ich łączny udział w rynku w liczbie 
pasażerów wyniósł 51,49%.

Największy udział w pracy przewozowej 
osiągnęło PKP Intercity. Był on jednak naj-
niższy w perspektywie czterech ostatnich lat. 
Udziały przewoźnika dalekobieżnego w pracy 
przewozowej spadły z 52,8% w 2019 r. 
do 48,6% w 2020 r.
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Wielkość zatrudnienia w sektorze przewozów 
pasażerskich na koniec 2020 r. kształtowała 
się na poziomie 23 131 osób. W porównaniu 

do 2019 r. liczba pracowników zmniejszyła się 
zatem o 109 osób (spadek o 0,5%). Jest to pierw-
szy odnotowany spadek zatrudnienia od 2016 r.

Rys. 8 Wyniki 
działalności 
przewoźników 
pasażerskich 
(mld zł) w latach 
2011 – 2020

Rys. 7 Zatrudnienie w sektorze 
przewozów pasażerskich w latach 
2011 – 2020

1.5  Zatrudnienie przewoźników pasażerskich

1.6  Wyniki finansowe przewoźników pasażerskich

20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2

25 915

4 965

23 154

22 766
22 662

22 555
22 602

22 647

23 240
23 131

Przychody oraz koszty działalności 
przewoźników pasażerskich uległy zmniej-
szeniu w 2020 r., przy czym koszty funkcjo-
nowania sektora przewyższyły przychody 
generowane przez przewoźników (wraz 
z przyznanymi subsydiami). Wpływy 

ze sprzedaży biletów, dotacje z budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
oraz pokrycie deficytu z tytułu przyznania 
ulg ustawowych wyniosły łącznie 6,24 mld zł, 
przy kosztach szacowanych na poziomie 
6,33 mld zł.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,94
4,77 4,81

5,71

5,63

6,14

6,53

6,24

6,33

4,79

5,14
4,98

4,81

4,81

5,23

5,12

5,48

5,53
6

6,3

przychody działalności operacyjnej koszty działalności operacyjnej
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Aktywność inwestycyjna przewoźników kole-
jowych ma znaczący wpływ na wizerunek kolei 
wśród osób, które do tej pory zdecydowanie 
preferowały środki transportu indywidualnego. 
Jednym ze sposobów podniesienia jakości usług 
przewozowych są inwestycje w nowy tabor oraz 
wzmocnienie częstotliwości przewozów.

Negatywny wpływ kryzysu epidemicznego 
na liczbę pasażerów był w 2020 r. ogromny. 
Spadki zaobserwowano we wszystkich 

kategoriach przewozu, za wyjątkiem przewo-
zów okazjonalnych, uruchamianych w szerszym 
stopniu niż do tej pory, odpowiadając m.in. na 
potrzeby pasażerów, w związku z wprowadzo-
nymi obostrzeniami.

Niemal cała działalność przewozowa przewoź-
ników pasażerskich jest finansowana ze środ-
ków publicznych. Przewozy komercyjne oraz 
okazjonalne stanowiły zaledwie 2,4% rynku 
przewozów pasażerskich w 2020 r.

2020

0% 20% 40% 60% 80% 100%

świadczenia pracownicze

29,99%

usługi obce

21,08%

paliwa oraz
energia trakcyjna

16,61%

16,21%

koszty dostępu
do infrastruktury 

2,75%

materiały 
i energia 

2,23%
pozostałe 

11,13%

amortyzacja Rys. 9 Struktura 
kosztów 
przewoźników 
pasażerskich 
w 2020 r.

1.7  Oferta handlowa przewoźników

połączenia 2017 2018 2019 2020

ogółem 303 555 310 284 335 900 209 399

wojewódzkie 258 453 261 761 284 203 180 886

międzywojewódzkie 41 962 44 410 47 069 25 932

międzynarodowe 2 997 4 007 4 435 2 278

okazjonalne 143 106 194 302

Tab. 2 Liczba pasażerów (w tys.) według kategorii przewozów w latach 2017 – 2020
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Przewoźnicy pasażerscy uruchomili w 2020 r. 
ponad 1,5 mln pociągów pasażerskich, 
z czego 1,3 mln dotarła punktualnie do swojej 
stacji przeznaczenia. Każdego dnia urucha-
miano średnio 4 319 pociągów, z czego 
3 553 dojeżdżało punktualnie.

W 2020 r. liczba uruchomionych pociągów 
spadła o 7,9% (niespełna 135 tys. pociągów) 
względem 2019 r. Największy spadek liczby 
pociągów nastąpił w kwietniu oraz maju, 
odpowiednio o 31,7% oraz 28,9% względem 
analogicznego okresu w 2019 r.

Kryzys epidemiczny miał wpływ na wybór 
kanałów dystrybucji przez pasażerów. 

Sprzedaż w stacjonarnych kasach biletowych 
spadła z 46,5% w 2019 r. do 39,3% w 2020 r.

Rys. 10 Wskaźnik punktualności na przybyciu w 2020 r. dla pociągów pasażerskich

1.8  Sprzedaż i dystrybucja biletów

1.9  Punktualność przewoźników pasażerskich

kanał dystrybucji 2017 2018 2019 2020

stacjonarne kasy biletowe 54,2% 51,2% 46,5% 39,3%

aplikacje i internetowe 
systemy sprzedaży

7,7% 10,7% 14,3% 18,2%

obsługa pokładowa 
(drużyny konduktorskie)

14,5% 15% 16,2% 17,6%

automaty stacjonarne 
(na stacjach)

6,8% 7,4% 6,6% 7,5%

automaty mobilne 
(w pojazdach)

1% 1% 0,6% 0,7%

pozostałe 15,7% 14,8% 15,8% 16,7%

Tab. 3 Udział kanałów dystrybucji w latach 2017 – 2020
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Na podstawie danych Eurostatu oraz IRG Rail, 
każdy kraj ujęty w zestawieniu odnotował 
w 2020 r. spadek liczby pasażerów wzglę-
dem 2019 r. Największy odpływ pasażerów 
miał miejsce w Irlandii (-64,%) i Wielkiej 
Brytanii (-61%). Spadki powyżej 50% odnoto-
wały Macedonia Północna, Włochy, Holandia, 
Czarnogóra i Grecja. W pozostałych krajach 
spadek liczby podróżnych wybierających kolej 
był mniejszy, jednak w żadnym przypadku 
nie był mniejszy niż 20%. W Polsce liczba 
pasażerów zmniejszyła się w 2020 r. o 37,7%.

Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę 
przewiezionych pasażerów, największe 
spadki odnotowano w Wielkiej Brytanii 
– spadek o ponad 1,1 mld pasażerów 
(z 1,84 mld do 0,71 mld) i w Niemczech, 
gdzie liczba pasażerów również spadła 
o ponad 1,1 mld pasażerów (z 2,92 mld 
do 1,80 mld pasażerów). Zdecydowanie 
najwięcej pasażerów ubyło w tych krajach, 
w których transport kolejowy jest najbardziej 
rozwinięty. O 550 mln pasażerów mniej odno-
towano we Francji, a o 470 mln we Włoszech. 

1.10   Przewozy pasażerskie w Polsce na tle innych krajów Europy

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
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średnia dla IRG-Rail Polska
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Rys. 11 Skumulowana liczba pasażerów (w mln) w wybranych państwach europejskich w latach 
2019 – 2020 w ujęciu kwartalnym (Źródło: Eurostat)

Rys. 12 Dynamika zmian wielkości pracy przewozowej wykonanej w przewozach pasażerskich 
w poszczególnych miesiącach 2020 r. w porównaniu do 2019 r. – średnia dla IRG-Rail i dla Polski
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W Polsce pociągami podróżowało w 2020 r. 
aż o 126,5 mln pasażerów mniej.

Największy odpływ pasażerów odnotowano 
w kwietniu oraz maju 2020 r. Najmniej 
odczuwalny pod tym względem I kwartał był 
słabszy o 15% w porównaniu do tego samego 
okresu z 2019 r. W II kwartale spadek liczby 

pasażerów wyniósł 71%, w III kwartale 42%, 
a w IV kwartale blisko 51% pasażerów mniej 
podróżowało koleją w wybranych państwach.

Z danych zebranych od 24 państw 
wynika, że praca przewozowa wykonana 
w ramach przewozów pasażerskich spadła 
średnio o 48%.
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Największy spadek wśród badanych państw 
miał miejsce w Irlandii oraz Wielkiej Brytanii 
(spadek o 65%). Hiszpania, Holandia i Belgia 
z kolei odnotowały spadki pracy przewozowej 
na poziomie powyżej 50%. Polska ze spadkiem 
o 43% kształtuje się na poziomie powyżej 
średniej. Najniższy spadek wykonanej pracy 
przewozowej odnotowano w Bułgarii (-26%).

Negatywne wyniki były konsekwencją ogra-
niczeń wprowadzanych na poszczególnych 
rynkach w związku z pandemią. Lockdown, 
praca zdalna, zamknięcie szkół i uczelni spo-
wodowało zmniejszenie liczby podróżujących 
pasażerów, a także spadek liczby zrealizowa-
nych połączeń. Konsekwencją tego był także 
spadek wykonanej pracy eksploatacyjnej.
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W transporcie towarów wpływ epide-
mii koronawirusa był mniej widoczny. 
W przewozach towarowych coraz większe 
znaczenie zyskuje transport intermo-
dalny, którego udział w rynku kolejowym 
mierzony masą przewiezionych ładun-
ków osiągnął 10,7% w 2020 r. Pomimo 
trudnej sytuacji spowodowanej pandemią 
przewozy towarów funkcjonowały spraw-
nie, zarówno w wymiarze krajowym, jak 
i międzynarodowym.

W 2020 r. przewoźnicy towarowi wykonali 
pracę przewozową na poziomie 52,2 mld tono-
kilometrów, czyli o 6,6% (3,7 mld tonokilome-
trów) mniejszą niż w 2019 r. 

W stosunku do 2019 r. dynamika zmian pracy 
eksploatacyjnej wynosiła od -20% w kwietniu 
do +11% w grudniu. Praca eksploatacyjna 
w 2020 r. osiągnęła poziom 77,5 mln pociągo-
kilometrów i była niższa o 5,9% (4,8 mln pocią-
gokilometrów) w stosunku do 2019 r.

2.1  Podstawowe parametry rynku przewozów towarowych

2 Przewozy towarowe
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Rys. 15 Masa 
ładunków 
w kolejowych 
przewozach 
towarowych 
w latach 
2011 – 2020 
(mln ton)

Rys. 16 Praca 
przewozowa 
w kolejowych 
przewozach 
towarowych 
w latach 
2011 – 2020 
(mld tono-km)



16 Funkcjonowanie i bezpieczeństwo transportu kolejowego

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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74,4

74,3 7 744,9 74,8

80,1
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82,3

77,5

Rys. 17 Praca 
eksploatacyjna 
w kolejowych 
przewozach 
towarowych 
w latach 
2011 – 2020 
(mln poc-km)

2.2  Główne grupy towarowe

Kluczową grupą ładunków w kolejowych 
przewozach towarowych wciąż pozostaje 
węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz 
gaz ziemny, choć udział procentowy tej grupy 
w ogólnej strukturze przewozów towarowych 
koleją spadał w ostatnich latach i osiągnął 
w 2020 r. poziom 37,0% wg masy oraz 24,2% 
wg pracy przewozowej.

Drugą pod względem wielkości grupą ładun-
ków pozostają rudy metali oraz produkty 
górnictwa – jej udział wyniósł 25,9% wg masy 
oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2020 r. 

Masa dwóch największych grup to łącznie 
62,9% masy transportowanej w 2020 r., zaś 
praca przewozowa tych dwóch grup stano-
wiła łącznie 50,4% całej wykonanej pracy 
przewozowej.

Jedyną grupą, której wzrost przewiezionej 
masy w stosunku do roku ubiegłego prze-
kroczył 1 milion ton, była grupa towarów 
nieidentyfikowalnych. Wzrost ten wyniósł 
15,8%, co oznaczało o 2,6 miliona ton więcej 
niż w 2019 r. Praca przewozowa dla tej 
grupy była wyższa o 9,0% – stanowiła blisko 
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520 mln tonokilometrów więcej niż w 2019 r. 
Duży wzrost zarówno w wartościach bez-
względnych, jak i procentowo miał miejsce 
w grupie meble, pozostałe wyroby gotowe, 
w której przewieziono ponad 650 tysięcy ton 
więcej niż w 2019 r. (wzrost o 232%).

Średnia prędkość handlowa jest ilorazem 
długości trasy (liczonej w kilometrach) i czasu 
przejazdu (w godzinach). Prędkość średnio-
roczna wynikająca z deklaracji przewoźników 

kolejowych została zindeksowana udziałem 
poszczególnych podmiotów rynku pod wzglę-
dem pracy eksploatacyjnej.

W przypadku przewozów towarowych 
prędkość nieznacznie poprawiła się. W 2019 r. 
średnia prędkość liczona według przyjętej 
metody wyniosła 25,5 km/h, a w 2020 r. 
25,9 km/h. W sektorze przewozów inter-
modalnych średnia prędkość w niewielkim 
stopniu spadła.
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Na koniec 2020 r. aktywne licencje 
(z wyłączeniem zawieszonych) upraw-
niające do realizacji działalności posia-
dało 109 przedsiębiorstw. W 2020 r. 

88 przewoźników wykazało realizację pracy 
eksploatacyjnej (czyli chociaż 1 przejazd 
luzem lub składem próżnym), z czego 
75 wykazało przewóz masy. 

2.3  Licencjonowanie przewoźników towarowych

2.4  Rynek przewoźników towarowych

2.5  Zatrudnienie u przewoźników towarowych

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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liczba uprawnionych przewoźników posiadających aktywną licencję WPR

liczba funkcjonujących przewoźników normalnotorowych

Rys. 20 Liczba licencjonowanych przewoźników towarowych w latach 2011 – 2020

Dominującą pozycję na polskim rynku prze-
wozów towarowych wciąż utrzymuje spółka 
PKP Cargo, która odnotowała 36,63% udziału 
według masy przewiezionych ładunków. 
Spółka przewiozła blisko 81,8 mln ton, 
co oznaczało spadek przewiezionej masy 
o 13,6 mln ton w stosunku do 2019 r.

W 2020 r. trzech największych przewoźni-
ków (PKP Cargo, DB Cargo oraz Lotos Kolej) 
posiadało 59% udziału w rynku pod względem 
przetransportowanej masy oraz 56% pod 
względem wykonanej pracy przewozowej. 
Swoją obecność coraz silniej zaznaczają mniejsi 
przewoźnicy. Wiele podmiotów korzystających 
do tej pory z usług czołowych przewoźników 

kolejowych podjęło decyzję o samodzielnej 
realizacji przewozów na podstawie własnej 
licencji oraz certyfikatów.

Największe wzrosty w udziale przewiezionej 
masy w 2020 r. nastąpiły w spółce Karpiel 
(o 0,6 pkt procentowego). Warto zauważyć, 
że innymi spółkami, w których zanoto-
wano istotny wzrost, były PUK Kolprem 
(0,5 pkt procentowego) oraz Orlen KolTrans 
(0,4 pkt procentowego).

Największy udział w pracy przewozowej 
utrzymała spółka PKP Cargo. Wyniósł 
on 40,64% – spadek o ponad 3 pkt procen-
towe w porównaniu z 2019 r.

W 2020 r. w sektorze przewozów towa-
rowych zatrudnionych było 26 929 osób. 
Spadek zatrudnienia w 2020 r. miał związek 
z trudniejszą sytuacją rynkową, dlatego liczba 
pracowników w tym sektorze była najmniejsza 

w ostatniej dekadzie. Najwięksi praco-
dawcy na rynku zdecydowali się na redukcję 
etatów. Jednak spadek liczby zatrudnionych 
nie dotknął całej branży – byli przewoźnicy, 
którzy w 2020 r. odnotowali wzrost.
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przewoźnik 2017 2018 2019 2020

ogółem (w mld tono-km) 54,8 59,6 55,9 52,2

PKP Cargo 51,43% 48,35% 43,92% 40,64%

Lotos  Kolej 9,76% 8,94% 9,79% 10,36%

DB Cargo 5,32% 5,4% 5,66% 5,09%

PKP LHS 5,68% 5,69% 5,44% 4,94%

CTL  Logistics 4,47% 4,65% 3,95% 4,31%

Orlen  KolTrans 2,84% 3,27% 3,71% 4,21%

Freightliner 2,91% 3,21% 3,17% 3,3%

PUK  Kolprem 1,3% 1,43% 1,89% 2,52%

Inter  Cargo 1,5% 2,02% 2,33% 2,32%

PCC  Intermodal 0,02% 0,83% 1,19% 1,77%

CD Cargo  Poland 1,55% 2,18% 1,75% 1,76%

Captrain  Polska 1,11% 1,72% 1,97% 1,62%

Rail  Polska 1,74% 1,55% 1,75% 1,47%

Pol-Miedź Trans 1,89% 1,67% 1,8% 1,45%

Ecco Rail 1% 0,77% 0,82% 1,40%

LTE Polska 0,22% 0,69% 1,02% 1,03%

pozostali 7,26% 7,63% 9,84% 11,8%

Tab. 4 Udział przewoźników w rynku przewozów towarowych wg pracy przewozowej 
w latach 2017 – 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

33 094 33 210

32 263

30 978

27 908
27 590

27 258

28 274 28 340

26 929

Rys. 21 Zatrudnienie w sektorze 
przewozów towarowych 
w latach 2011 – 2020
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Ubiegły rok był niezwykle trudny dla glo-
balnej gospodarki. Sektor usług transportu 
kolejowego w przewozie ładunków nie 
zdołał obronić się przed kryzysem, o czym 
świadczy spadek o ponad 5,57% w prze-
wiezionej masie ładunków. Certyfikowani 

przewoźnicy towarowi osiągnęli przychody 
na poziomie 8,24 mld zł, notując spadek 
o 6%. Koszty działalności osiągnęły poziom 
8,2 mld zł. EBITDA dla sektora przewozów 
towarowych wyniosła w 2020 r. około 
1,14 mld zł (spadek o 23%).

2.6  Wyniki finansowe przewoźników towarowych

2.7  Przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej
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Rys. 22 Wyniki działalności przewoźników towarowych (mld zł) w latach 2011 – 2020

Rys. 23 Struktura kosztów przewoźników towarowych w 2020 r.
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26,79% 26,35% 13,60% 11,82% 10,52% 7,66% 3,26%

W 2020 r. przewozy towarowe w komu-
nikacji międzynarodowej wykonywało 
38 licencjonowanych przewoźników, którzy 
przetransportowali ponad 75,4 mln ton 
i wykonali pracę przewozową na poziomie 
23,2 mld tonokilometrów. Przewieziona 
masa w porównaniu z rokiem ubiegłym 
spadła o 3,5%, przy jednoczesnym spadku 
wykonanej pracy przewozowej o 7,6%.

Analizując strukturę przewożonych towa-
rów w przewozach międzynarodowych, 
podobnie jak w latach poprzednich, pomimo 
spadku w stosunku do 2019 r., zwraca uwagę 
znaczący udział przewozów węgla kamien-
nego. W 2020 r. kształtował się na pozio-
mie blisko 18 mln ton, a w 2019 r. wyniósł 
20,8 mln ton. Udział importu w przewozie 
węgla kamiennego na koniec 2020 r. wyniósł 
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66,9% podczas gdy rok wcześniej kształto-
wał się na poziomie 69,2%. Spadek zwią-
zany jest z ogólną tendencją zmniejszania 
wykorzystania paliw kopalnianych w sekto-
rze energetycznym. W 2020 r. zwiększył się 
udział eksportu węgla kamiennego z ok. 22% 
w 2019 r. do blisko 24,7% w 2020 r. 

Wysoki udział w rynku, pomimo spadku 
w stosunku do ubiegłego roku, miały również 
przewozy ładunków zakwalifikowanych do 
grupy: rudy metali i pozostałe produkty gór-
nictwa i kopalnictwa. W 2020 r. ich przewóz 

kształtował się na poziomie ponad 
10,6 mln ton, podczas gdy w 2019 r. wyniósł 
ponad 13,3 mln ton. W strukturze przewo-
żonych ładunków w komunikacji między-
narodowej również dominowały przewozy 
surowców takich jak koks, brykiety i pro-
dukty rafinacji ropy naftowej, węgiel oraz 
ładunki kwalifikowane jako ,,towary nieiden-
tyfikowalne” obejmujące towary niezidenty-
fikowane, takie których nie można przypisać 
do żadnej z grup ładunków oraz towary 
niezidentyfikowane przewożone głównie 
z wykorzystaniem kontenerów.

Rys. 24 Masa przewiezionych towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej w latach 2015 – 2020

Rys. 25 Praca przewozowa w transporcie towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej 
w latach 2015 – 2020
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Przewóz towarów niebezpiecznych w 2020 r. 
realizowało 28 certyfikowanych przewoźników 
towarowych, o trzech mniej niż w 2019 r. Masa 
przewiezionych ładunków to 26,2 mln ton 
(wobec 28,7 mln ton w 2019 r.), natomiast 
praca przewozowa 8,9 mld tono-km (względem 
9,4 mld tono-km w 2019 r.).

Zgodnie z klasyfikacją ładunków niebez-
piecznych, poza materiałami zapalnymi 

ciekłymi, największy udział w przewozie 
posiadały różne materiały i przedmioty 
niebezpieczne (klasa 9.) – 13,7% według 
masy oraz 11,7% według pracy przewo-
zowej (13,8% i 15,1% w 2019 r.), gazy 
(klasa 2.) – 10,8% według masy oraz 
9,3% według pracy przewozowej (11,3% 
oraz 9,6% w 2019 r.) oraz materiały żrące 
(klasa 8.) – 5,4% według masy oraz 5% według 
pracy przewozowej (5,8% oraz 4,7% w 2019 r.).

2.8  Przewozy towarów niebezpiecznych
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Pandemia koronawirusa spowodowała spadki 
na rynku przewozów towarowych nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie. Eurostat i IRG-Rail 
zebrały dane odnoszące się do przewozu 
towarowych w poszczególnych państwach 
europejskich.

2.9   Przewozy towarowe w Polsce na tle Europy

Rys. 27 Masa ładunków 
(w mln ton) przewożona 
w poszczególnych państwach 
w latach 2019 – 2020 
(Źródło: Eurostat)
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W 2020 r. w transporcie intermodalnym 
przewieziono blisko 23,8 mln ton ładunków, 
podczas gdy w 2019 r. było to ok. 19,5 mln ton. 
Oznacza to wzrost o 4,3 mln ton (ok. 21,9%). 
Tym samym udział przewozów intermo-
dalnych w rynku przewozów kolejowych 
mierzony masą przewiezionych ładun-
ków osiągnął poziom 10,7% i był wyższy 
o 2,4 pkt procentowego niż w 2019 r.

Praca przewozowa wykonana przy przewozie 
ładunków intermodalnych kształtowała się na 

poziomie ponad 7,8 mld tono-km. Porównując 
to z 2019 r. odnotowano wzrost o ponad 
0,7 mld tono-km (10,9%). W 2020 r. udział 
przewozów intermodalnych w rynku przewo-
zów kolejowych mierzony wykonaną pracą 
przewozową osiągnął poziom ponad 15% 
i był wyższy o ok. 2,4 pkt procentowego niż 
w roku poprzednim.  Po raz pierwszy w historii 
rynek osiągnął poziom 1 663 tys. sztuk jed-
nostek, z czego 1 591 tys. były to kontenery. 
W porównaniu z 2019 r. liczba przetrans-
portowanych jednostek wzrosła o ok. 19,3%. 

3 Przewozy intermodalne w Polsce
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Rys. 28 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2011 – 2020 (w tys. ton)

Rys. 29 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2011 – 2020 (w tys. tono-km)



W 2020 r. przewieziono koleją 2 672 tys. TEU, 
co stanowiło wzrost o ponad 25% w porówna-
niu do 2019 r.

Przewoźnikiem, który w 2020 r. przewiózł naj-
większą masę towarów w ramach transportu 

intermodalnego oraz wykonał największą 
pracę przewozową w tym zakresie, był 
PKP Cargo. Udział w rynku tego przewoźnika 
wyniósł odpowiednio 35,9% wg przewie-
zionej masy i 42,7% wg wykonanej pracy 
przewozowej.
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Rys. 30 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2011 – 2020 (w tys. sztuk)

Rys. 31 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2011 – 2020 (w tys. TEU)
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W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. 
liczba pasażerów była wyższa niż w styczniu 
i lutym 2019 r. Spadek liczby podróżnych 
nastąpił w marcu, a najniższy poziom osiągnął 
w kwietniu.

W przewozach towarowych, podobnie jak 
w transporcie pasażerskim, kwiecień 2020 r. 
był najsłabszym miesiącem. Odnotowano 
spadek masy towarów przewiezionych w tym 
miesiącu w porównaniu do kwietnia 2019 r. 
na poziomie 16,6%, spadek wykonanej 
pracy przewozowej – 22,0%, a spadek pracy 
eksploatacyjnej – 19,9%.

Najwięcej przewiezionej masy w 2020 r. 
w 2020 r. odnotowano w październiku – prze-
wieziono 20,8 mln ton ładunków, czyli ok. 6% 
więcej niż we wrześniu 2020 r. W listopadzie 
2020 r. wielkość przetransportowanej masy 
była bliska wielkości odnotowanej w paździer-
niku. W grudniu 2020 r. przetransportowano 
19,8 mln ton ładunków. Listopad i grudzień 
byłyby miesiącami z lepszymi wynikami niż 
w 2019 r.

Po słabych wynikach w kwietniu, w kolej-
nych miesiącach przewozy towarowe koleją 

sukcesywnie wzrastały. Rok 2020 zakończył 
się wynikiem mniejszym o około 5,6% pod 
względem masy przewiezionych towarów 
w porównaniu do 2019 r. Wyzwaniem 
na kolejne miesiące jest powrót do stanu 
i wielkości przewozów sprzed spowolnie-
nia gospodarczego. Spadek w  przewozach 
masowych częściowo związany był z ogólną 
tendencją zmniejszania wykorzystania 
paliw kopalnych w sektorze energetycznym. 
Zmniejszenie wielkości kolejowego trans-
portu towarów odnotowano już w 2019 r. 
w porównaniu do 2018 r., dlatego też 
niższe wyniki podstawowych parametrów 
w 2020 r. mogą być efektem mniejszego 
zapotrzebowania na transport towarów 
masowych, jedynie wzmocnionego przez 
spowolnienie wywołane przez pandemię 
COVID-19.

Funkcjonowanie przewozów kolejowych 
w ruchu międzynarodowym utrzymywane 
było na stabilnym poziomie, pomimo trwają-
cego stanu epidemii. Przewozy tranzytowe 
realizowane w ramach Nowego Jedwabnego 
Szlaku w zakresie relacji przebiegającej przez 
graniczne przejście kolejowe w Rzepinie, 
pomimo pandemii odnotowały znaczący 
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wzrost w stosunku do 2019 r. W tym przy-
padku realizowane połączenia zapewniały 
funkcjonowania m.in. obszarów o kluczowym 
znaczeniu dla branży TSL na terenie Niemiec 
– Bremenhaven, Duisburg, Hamburg, ale 
także innych krajów Europy Zachodniej jak 
połączenia zapewniające transport ładunków 
do terminali na terenie Holandii.

Dla części pociągów uruchamianych w rela-
cjach Azja-Europa zakończeniem relacji są ter-
minale zlokalizowane na terytorium Polski. 
W tym obszarze istnieje kilka kluczowych 
lokalizacji. W ostatnim roku widoczny był duży 
wzrost liczby pociągów uruchamianych także 
do lokalizacji, których znaczenie w zakresie 
relacji Azja-Europa było dotychczas mniejsze.

Rys. 33 Masa przewiezionych towarów w latach 2019 – 2020 [w mln ton]
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W 2020 r., tak jak w latach poprzednich, 
wzrosły zarówno przychody i koszty działal-
ności operacyjnej zarządców infrastruktury. 
Wzrost kosztów kształtował się na poziomie 
9,86% w stosunku do 2019 r., a przychody 

w tym samym czasie wzrosły o ok. 5%. 
W 2020 r. zwiększyła się różnica pomiędzy 
kosztami i przychodami działalności opera-
cyjnej i wyniosła ok. 1,4 mld zł i była wyższa 
o ok. 40% w stosunku do różnicy z roku 2019.

Zatrudnienie u zarządców infrastruktury 
było w 2020 r. niższe o 1,2% w porównaniu 
do 2019 r. Na koniec 2020 r. w sektorze było 
zatrudnionych 40 130 osób. Największe spadki 
odnotowali zarządcy: PKP PLK o 477 osób 
(-1,2%) oraz Infra Silesia o 39 osób (-13,7%). 
Największy wzrost zatrudnienia miał miejsce 
w spółkach: JSK o 32 osoby (+13,9%) i Cargotor 
o 15 osób (+9,7%).

Udział PKP PLK – największego zarządcy 
infrastruktury w ogólnym zatrudnieniu 
zarządców infrastruktury wyniósł 95%, 
co w porównaniu z 2019 r. oznacza spadek 
o 1,2 pkt procentowego. Do zestawienia 
nie były wliczane WKD i UBB Polska oraz 
użytkownicy bocznic kolejowych.

5 Infrastruktura
5.1  Zatrudnienie u zarządców infrastruktury

5.2  Wyniki finansowe zarządców infrastruktury

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Rys. 34 Zatrudnienie w sektorze 
zarządców infrastruktury w latach 
2011 – 2020
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Rys. 35 Wyniki działalności zarządców infrastruktury (mld zł) w latach 2010 – 2020
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Długość eksploatowanych linii kolejowych 
w 2020 r. przez wszystkich zarządców 
infrastruktury, włączając koleje normalnoto-
rowe i szerokotorowe, wyniosła 19 461 km, 
co oznacza wzrost o niecałe 4 km w stosunku 
do danych za 2019 r.

Długość linii kolejowych zelektryfikowa-
nych, będących w eksploatacji wszystkich 
zarządców infrastruktury w Polsce wyniosła 
w 2020 r. r. 12 048 km.

5.3  Parametry linii kolejowych

5.4  Opłaty za dostęp do infrastruktury

Rys. 38 Średni koszt poc-km za minimalny dostęp do infrastruktury PKP PLK od rozkładu 2010/2011 
do rozkładu 2019/2020

*średnia sieciowa dla pociągów pasażerskich i towarowych na podstawie informacji z wniosku zarządcy
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Rys. 36 Struktura 
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Rys. 37 Struktura 
linii kolejowych 
eksploatowanych 
w Polsce w 2020 r. 
w podziale 
na rodzaj linii 
(w km)
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Łączna długość linii kolejowych w Europie 
wyniosła w 2019 r. ponad 233 tys. km i była 
większa niż rok wcześniej o 251 km. Pod 
względem długości linii w poszczególnych 
krajach przodują Niemcy (39,4 tys. km) oraz 

Francja (28,1 tys. km). Na trzecią pozycję 
w tym zestawieniu wysunęła się Polska 
posiadająca ok.19,5 tys. km linii kolejowych 
W 2018 r. Polska była na czwartej pozycji, 
a na trzecim miejscu były Włochy.

5.5  Infrastruktura kolejowa w Europie

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Kosowo

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Holandia

Macedonia Płn.

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Wielka Brytania

wszystkie kraje

12

0

0

12

0

32

-15

-3

-113

80

-13

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

-8

110

0

0

0

2

0

34

-7

27

57

251

Rys. 39 Bilans zmian długości 
linii kolejowych w wybranych 
państwach IRG Rail w latach 
2018 – 2019 (w km)



31Tabor

Ubiegły rok zakończył się wyjątkowym rezul-
tatem. Odnotowano znaczący wzrost liczby 
pojazdów znajdujących się w dyspozycji 
przewoźników pasażerskich (o 27 lokomotyw 
oraz 35 zespołów trakcyjnych względem 
2019 r.). Przewoźnicy w mniejszym stopniu 
decydowali się na likwidację lub sprzedaż 

posiadanego taboru. W przypadku wagonów 
silnikowych na nieznaczny spadek liczby 
pojazdów rok do roku wpływ miało odebra-
nie od przewoźnika Arriva przez woje-
wództwo kujawsko-pomorskie pojazdów 
serii SA106. Pojazdy te zostały zwrócone 
przewoźnikowi na początku 2021 r.

6 Tabor
6.1  Struktura taboru przewoźników pasażerskich

pojazdy trakcyjne 2017 2018 2019 2020

lokomotywy 429 423 421 448

elektryczne 320 314 313 343

spalinowe 109 109 108 105

wagony silnikowe 81 79 77 76

elektryczne 2 2 2 2

spalinowe 79 77 75 74

zespoły trakcyjne 1 466 1 442 1 388 1 423

elektryczne 1 279 1 250 1 192 1 212

spalinowe 187 192 196 206

dwunapędowe 0 0 0 5

Tab. 5 Struktura pojazdów trakcyjnych w dyspozycji przewoźników pasażerskich normalnotorowych 
w latach 2017 – 2020

Tab. 6 Struktura pojazdów doczepnych w dyspozycji przewoźników pasażerskich normalnotorowych 
w latach 2017 – 2020

pojazdy doczepne 2017 2018 2019 2020

wagony pasażerskie 2 435 2 242 2 216 2 215

z  miejscami do siedzenia 2 101 1 953 1 920 1 923

w tym
bagażowe¹ 18 15 15 15

gastronomiczne¹ 96 79 93 87

z  miejscami do leżenia 80 60 57 55

sypialne 140 135 133 133

1 W zbiorze znajdują się również wagony z miejscami do do siedzenia posiadającymi część bagażową lub gastronomiczną



Choć likwidacja oraz sprzedaż pojazdów przy-
czyniła się do znaczącego zmniejszenia liczby 
lokomotyw w dyspozycji przewoźników, warto 
odnotować wzrost liczby używanych lokomotyw 
sprowadzanych z zagranicy przez polskich oraz 

zagranicznych dysponentów taboru kolejowego. 
Mali przewoźnicy dzięki aktywności dysponen-
tów mogą wykorzystywać nowoczesny tabor 
kolejowy, co poprawia efektywność, bezpieczeń-
stwo i jakość pracy maszynistów.

6.2  Struktura taboru przewoźników towarowych

pojazdy trakcyjne 2017 2018 2019 2020

lokomotywy 3 451 3 506 3 655 3 401

elektryczne 1 419 1 445 1 509 1 420

spalinowe 2 032 2 061 2 146 1 981

Tab. 7 Struktura pojazdów trakcyjnych w dyspozycji przewoźników towarowych normalnotorowych 
w latach 2017 – 2020

Tab. 8 Struktura pojazdów doczepnych w dyspozycji przewoźników towarowych normalnotorowych 
w latach 2017 – 2020

pojazdy doczepne 2017 2018 2019 2020

wagony towarowe 91 129 91 349 91 154 88 391

węglarki budowy 
normalnej

E 45 173 46 990 46 757 45 892

węglarki budowy 
specjalnej

F 14 259 14 687 14 720 13 881

kryte budowy 
normalnej

G 2 006 171 148 78

kryte budowy 
specjalnej

H 1 891 1 904 1 917 1 264

platformy na osiach
K 570 555 602 578

L 58 100 20 20

platformy 
na wózkach

R 5 125 5 362 5 768 4 413

S 6 798 6 956 7 063 8 228

z otwieranym 
dachem

T 1 289 1 596 1 555 1 555

specjalne U 6 347 5 393 4 348 4 320

cysterny Z 7 068 7 086 7 232 7 161

robocze X 545 549 1 024 1 001
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Nietypowe warunki epidemii w 2020 r. 
nie zmieniły wieloletniego trendu – polska 
kolej z roku na rok staje się coraz bezpiecz-
niejsza. Potwierdza to miernik wypadków, 
obliczany corocznie wskaźnik odnoszący 
liczbę wypadków na sieci kolejowej do pracy 
eksploatacyjnej. W 2020 r. wyniósł on 1,71, 
osiągając kolejny rok z rzędu najniższą war-
tość. W niniejszym rozdziale przedstawione 

zostanie podsumowanie najważniejszych 
aspektów związanych z bezpieczeństwem 
systemu kolejowego w 2020 r. Przedstawione 
dane dotyczą co do zasady sieci kolejowej² 
i zostały opracowane na podstawie informacji 
przekazanych przez podmioty sektora kolejo-
wego i zgromadzonych w Rejestrze Zdarzeń 
Kolejowych prowadzonym przez Prezesa UTK, 
według stanu na 2 sierpnia 2021 r.³

7 Analiza zdarzeń na sieci kolejowej

7.1  Wypadki w systemie kolejowym w 2020 r. 

2 Tym sformułowaniem określane są dane dotyczące sieci kolejowych 11 autoryzowanych zarządców infrastruktury 
oraz 2 zarządców działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa – Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. oraz 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

3 Informacje o zdarzeniach kolejowych publikowane są  również przez inne podmioty i instytucje. Dane pochodzące z innych 
źródeł niż Rejestr Zdarzeń Kolejowych prowadzony przez Prezesa UTK mogą się nieznacznie różnić, ponieważ z reguły nie 
obejmują całej sieci kolejowej w Polsce lub obejmują dane aktualne na inny dzień opracowania raportu.

4 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, wypadki na przejazdach, wypadki z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, pożar 
pojazdu kolejowego.

5 Poważny wypadek to każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym podobnym zdarzeniem, mającym oczy-
wisty 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 kolejo-
wej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro.

W 2020 r. na sieci kolejowej doszło 
do 406 wypadków4, w tym 6 poważnych5. Cztery 
z nich miały miejsce na przejazdach kolejowo-
-drogowych, jeden to kolizja lokomotywy 
z drezyną w Szymankowie, zaś ostatni poważny 
wypadek miał miejsce podczas prac inwestycyj-
nych, gdy zjeżdżający pociąg roboczy potrącił pra-
cownika. W porównaniu do 2019 r. ogólna liczba 
wypadków spadła o 22,7% (119 wypadków).

Na zmniejszenie się liczby wypadków 
w 2020 r. wpływ miała niewątpliwie pandemia 
COVID-19, która doprowadziła do istotnego 
spadku przewozów koleją oraz ograniczenia 
ruchu na drogach. Zmniejszenie mobilności 
Polaków w naturalny sposób obniżyło ryzyko 
wystąpienia wypadku. Błędem byłoby jednak 
utożsamianie mniejszej liczby wypadków 
wyłącznie z epidemią.

W 2020 r. liczba wypadków na sieci kole-
jowej zmniejszyła się o 22,7%, podczas 

gdy wielkość pracy eksploatacyjnej spadła 
jedynie o 5,8%. W efekcie miernik wypad-
ków ponownie osiągnął najniższy notowany 
poziom w historii pomiaru od 2008 r. i wyniósł 
1,71. Po raz pierwszy wartość miernika spadła 
również poniżej 2. Wszystko to oznacza, 
że system kolejowy, mimo specyficznych 
warunków epidemii, w dalszym ciągu utrzymał 
obserwowany od wielu lat trend poprawy 
poziomu bezpieczeństwa. Jest to niewątpliwie 
efekt codziennej dbałości o bezpieczeństwo 
w działaniach podejmowanych przez pracow-
ników kolei, ale również efekt zaangażowania 
podmiotów i organizacji działających w branży 
kolejowej. Rolę w tym odgrywa również 
Prezes UTK stale monitorując bezpieczeństwo 
systemu kolejowego, mobilizując podmioty 
do większej aktywności, ale także realizując 
własne inicjatywy. Szerzej o dodatkowych 
działaniach Prezesa UTK, wykraczających 
poza ramy ustawy o transporcie kolejowym, 
można przeczytać w rozdziale 9.
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Interesującym aspektem jest wpływ pandemii 
na strukturę odnotowywanych wypadków. 
Przyjmując klasyfikację określoną w ustawie 
o transporcie kolejowym, wypadki można 
podzielić na:

kolizje;

wykolejenia;

zdarzenia na przejazdach i przejściach;

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

pożary pojazdu kolejowego.

Najliczniejszymi rodzajami wypadków, do 
których dochodziło na sieci kolejowej w 2020 r., 
były wypadki na przejazdach kolejowo-
-drogowych. Ich udział wzrósł z poziomu 37,9% 
w 2019 r. do 41,6% w 2020 r. Wzrósł także 
udział wypadków z udziałem osób – z 30,7% 
do 33,5%. W pozostałych rodzajach wypadków 
odnotowano spadek udziału. 

W liczbach bezwzględnych jednak w każdym 
z rodzajów wypadków odnotowano spadek 

w stosunku do 2019 r. Największą zmianę 
odnotowano w przypadku wykolejeń, których 
było mniej o niemal 40% (spadek o 41 wypad-
ków) oraz kolizji (mniej o 35%, czyli 20 wypad-
ków). Zarówno wypadki na przejazdach kole-
jowo-drogowych, jak i z udziałem osób spadły 
po ok. 15% - odpowiednio o 30 i 25 wypadków.

Wypadki na kolei można także analizo-
wać przez pryzmat 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 można podzielić 
na te w ramach systemu kolejowego oraz 
te powstające na styku pomiędzy systemem 
kolejowym i stroną trzecią. Taki podział 
pozwala w bardziej wiarygodny sposób ocenić 
trendy i poziom bezpieczeństwa samego 
systemu kolejowego, na który podmioty dzia-
łające w branży mają największy wpływ.  

W 2020 r. istotnie wzrósł udział wypad-
ków z udziałem strony trzeciej. Doszło 
do 314 wypadków tego rodzaju, co stano-
wiło 77,3% wszystkich wypadków. Wypadki 
z udziałem czynników i podmiotów zewnętrz-
nych stanowiły wypadki:

2016 581

2020 406 -22,7%

2019 525 -13,5%

2018 607 -2,3%

2017 621 +6,9%

Rys. 40 Liczba 
wypadków, 
w tym 
poważnych 
wypadków, 
na sieci kolejowej 
w latach 
2016 – 2020

Rys. 41 Miernik 
wypadków za lata 
2008 – 2020

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,89
4,03

3,92
3,81

3,29 3,33
3,19

2,92

2,48 2,56
2,39

2,08

1,71
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na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach (169 wypadków); 

z udziałem osób znajdujących się na torach 
w miejscach niedozwolonych (133 wypadki);

z udziałem pojazdów drogowych poza 
przejazdami na stacjach i szlakach 
(6 wypadków);

z udziałem osób związane z ruchem pojazdu 
kolejowego, w tym podczas wskakiwania 
do i wyskakiwania z pociągu (3 wypadki);

wskutek rozmyślnego działania osób 
trzecich na szkodę systemu kolejowego 
(3 wypadki).

W ramach drugiej grupy wypadków –
wewnątrz systemu kolejowego, odnotowano 
92 zdarzenia. Lista przyczyn tych wypadków 
jest znacznie bardziej zróżnicowana, jednak 
do najważniejszych przyczyn zgodnie z kla-
syfikacją ujętą w rozporządzeniu w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incyden-
tów można zaliczyć: 

uszkodzenie lub złe utrzymanie 
nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynie-
ryjnego (16 wypadków);

najechanie na pojazd kolejowy lub inną 
przeszkodę (15 wypadków);

nałożenie się jednocześnie kilku przy-
czyn, tworzących równoważne przyczyny 
(12 wypadków);

przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu 
i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 
(10 wypadków);

zły stan techniczny wagonu 
(8 wypadków);

wyprawienie pojazdu po niewłaściwie uło-
żonej, niezabezpieczonej drodze przebiegu 
(8 wypadków);

niezatrzymanie pojazdu kolejowego 
przed sygnałem zabraniającym dal-
szej jazdy albo uruchomienie pojazdu 
kolejowego bez wymaganego zezwolenia 
(6 wypadków);

nieprawidłowości w czynnościach ładunko-
wych (6 wypadków).

W stosunku do 2019 r. liczba wypadków 
w ramach systemu kolejowego zaistniałych 
na sieci kolejowej spadła o 38,3%. Zdarzeń 
z udziałem strony trzeciej w 2020 r. było 
o 16,5% mniej niż w roku poprzednim. 
Znacznie większy spadek odnotowano 
zatem w przypadku liczby zdarzeń wewnątrz 
systemu kolejowego, aniżeli z udziałem 
strony trzeciej.

lp. rodzaje wypadków 2016 2017 2018 2019 2020

1. kolizje 59 85 (1)* 57 57 37 (2)

2. wykolejenia 110 108 103 105 64

3. wypadki na przejazdach 212 (2) 214 (3) 215 (6) 199 (3) 169 (4)

4.
wypadki z udziałem osób 
i poruszających się pojazdów 
kolejowych

194 207 224 161 (1) 136

5. pożar pojazdu kolejowego 3 1 5 1 0

6. inne 3 6 3 2 0

łączna liczba 581 621 607 525 406

*Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę poważnych wypadków w danym roku.

Tab. 9 Rodzaje wypadków (w tym poważnych wypadków) na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020
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W ślad za spadkiem ogólnej liczby wypadków 
w 2020 r., mniejsze lub większe spadki odno-
towano niemal we wszystkich ich kategoriach. 
Nie wpłynęło to jednak znacząco na struk-
turę wypadków w podziale na kategorie. 
Analogicznie jak w przypadku klasyfikacji 
zdarzeń na te wewnątrz systemu kolejowego 

i z udziałem strony trzeciej, można zauważyć, 
że wzrósł udział tych kategorii wypadków, 
które dotyczą czynnika zewnętrznego. W sumie 
76,1% wszystkich wypadków przypada na kate-
gorie dotyczące wypadków na przejazdach lub 
przejściach (kat. 18-22 i 31-33) oraz wypadki 
z udziałem pojazdów lub osób poza przejściami 

2016
162

419

2017
170

451

2018
160

447

2019
149

376

2020
92

314

wewnątrz systemu kolejowego z udziałem strony trzeciej Rys. 42 Wypadki zależne 
od systemu kolejowego oraz 
wypadki z udziałem strony trzeciej 
w latach 2016 – 2020 na sieci 
kolejowej

7.2  Ofiary wypadków

7.3  Analiza przyczyn zdarzeń

Spadek liczby wypadków w 2020 r. pocią-
gnął za sobą również spadek liczby osób 
w nich poszkodowanych (ofiar śmier-
telnych i osób ciężko rannych). W sumie 
były to 192 osoby, czyli o 8,1% mniej niż 
w 2019 r. Z tej liczby 148 to ofiary śmier-
telne, a 44 – osoby ciężko ranne. 

W najtragiczniejszych wypadkach w 2020 r. 
zginęły po dwie osoby – takich zdarzeń odno-
towano w sumie 10. Spośród nich 6 stanowiły 
wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, 
3 zdarzenia dotyczyły osób nieupoważnionych 
przebywających na terenie kolejowym, zaś 
1 wypadek to kolizja lokomotywy z drezyną 
w Szymankowie. Pod względem najwięk-
szej liczby osób poszkodowanych w jednym 
zdarzeniu najtragiczniejszy był wypadek 
z 29 kwietnia 2020 r. na przejeździe kolejo-
wo-drogowym kategorii B, zlokalizowanym 

na linii nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz 
Główna na szlaku Bolechowo – Murowana 
Goślina. Przy sprawnie działających urządze-
niach zabezpieczenia ruchu na przejeździe 
kolejowo-drogowym samochód ciężarowy 
z niesprawnym układem hamulcowym wjechał 
pod nadjeżdżający pociąg osobowy. W sumie 
w zdarzeniu było 16 poszkodowanych – 5 osób 
ciężko rannych (w tym 2 pracowników kolei, 
2 użytkowników samochodu i 1 pasażer) oraz 
11 osób rannych. Nikt nie zginął.

W 2020 r. liczba osób poszkodowanych 
w wypadkach zmalała w stosunku do 2019 r. 
o 8,1% w przypadku ofiar śmiertelnych 
i o 8,3% w przypadku ciężko rannych. Blisko 
98% ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 
to poszkodowani w wypadkach zaistniałych 
z przyczyn leżących na styku systemu kolejo-
wego i strony trzeciej.

OFIARY TO 
KIEROWCY I PIESI

98% ofiar śmiertelnych 
i osób ciężko rannych 
w wypadkach 
kolejowych w 2020 r. 
to poszkodowani 
w wypadkach z udziałem 
strony trzeciej.
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lp.
rodzaje 

wypadków

zabici ciężko ranni

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

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

zmiana r/r - - - - +200% -33,3% +550% -92,3% -100% -

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

zmiana r/r - - - - - - - - - -

3.

wypadki na 
przejazdach

48 42 49 60 47 39 29 33 22 20

zmiana r/r -12,7% -12,5% +16,7% +22,4% -21,7% -4,9% -25,6% +13,8% -33,3% -9,1%

4.

wypadki 
z udziałem 

osób i poru-
szających się 

pojazdów 
kolejowych

121 129 146 100 98 53 45 49 26 23

zmiana r/r -30,1% +6,6% +13,2% -31,5% -2,0% +8,2% -15,1% +8,9% -46,9% -11,5%

5.

pożar pojazdu 
kolejowego

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmiana r/r - - - - - - - - - -

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

zmiana r/r - - - - - - - - - -

7.
łączna liczba 169 171 195 161 148 94 87 83 48 44

zmiana r/r -25,9% +1,2% +14% -17,4% -8,1% +1,1% -7,4% -4,6% -42,2% -8,3%

Tab. 10 Liczba osób zabitych i ciężko rannych w wypadkach na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020 
w podziale na rodzaje wypadków

i przejazdami (kat. 23 i 34). W 2019 r. łączny 
udział tych kategorii wynosił 66,3%. 

Wśród kategorii wypadków w ramach sys-
temu kolejowego, do najczęściej występują-
cych należą:

uszkodzenie lub złe utrzymanie 
nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynie-
ryjnego (16 wypadków, kat. 09);

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
kolejowy lub inną przeszkodę (15 wypad-
ków, kat. 13);

wypadki związane z nałożeniem się kilku rów-
norzędnych przyczyn (12 wypadków, kat. 00);

przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu 
lub uchylenie zamknięcia i przełożenie 
zwrotnicy pod pojazdem kolejowym 
(10 wypadków, kat. 15).

Pomijając te kategorie, gdzie duże procen-
towe zmiany wynikały z niewielkiej zmiany 
bezwzględnej liczby wypadków, największe 
spadki procentowe liczby wypadków w 2020 r. 
względem 2019 r. odnotowano w kategoriach:

zdarzenia z osobami związane z ruchem 
pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypad-
nięcie z pociągu, pojazdu kolejowego, silny 
dojazd lub gwałtowne hamowanie pojazdu 
kolejowego) (kat. 35) – spadek o 84,2% 
(o 16 wypadków);

niezatrzymanie się pojazdu kolejowego 
przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, 
w którym powinien się zatrzymać, albo 
uruchomienie pojazdu kolejowego bez 
wymaganego zezwolenia (kat. 04) – spadek 
o 72,7% (o 16 wypadków);

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
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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) (kat. 30) – spadek o 66,7% 
(o 6 wypadków);

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu (w tym także najechanie 
na część konstrukcyjną wagonu) 
(kat. 11) – spadek o 60% 
(o 12 wypadków).

W 2020 r. wzrosty liczby wypadków w ujęciu 
bezwzględnym w poszczególnych katego-
riach były minimalne (maksymalnie o dwa 
zdarzenia) i miały miejsce w następujących 
kategoriach:

nałożenie się kilku równorzędnych przyczyn 
(kat. 00) – wzrost o 2 wypadki (z 10 do  12);

zbiegnięcie pojazdu kolejowego 
(kat. 08) – wzrost o 2 wypadki (z 3 do 5);

wyprawienie pojazdu kolejowego na tor 
zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasad-
niczego lub w kierunku niewłaściwym 
(kat. 01) – wzrost o 1 wypadek (z 0 do 1);

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, 
maszynę rolniczą) lub odwrotnie na prze-
jeździe użytku prywatnego (kat. F) 
(kat. 22)  – wzrost o 1 wypadek (z 0 do 1).

Wybrane rodzaje wypadków wraz z odpo-
wiadającymi im incydentami opisano szerzej 
w rozdziale 8.

34,5%
najechanie na pojazd
lub osobę poza przejazdami
i przejściami (kat. 23 i 34)

3,9%
uszkodzenie lub
złe utrzymanie
infrastruktury
(kat. 09)

3,7%
najechanie
pojazdu kolejowego
na pojazd kolejowy
lub inną przeszkodę
(kat. 13)

3%
nałożenie się
kilku równorzędnych
przyczyn (kat. 0)

2,5%
przedwczesne
rozwiązanie drogi
przebiegu (kat. 15)

10,8%
pozostałe

41,6%
wypadki

na przejazdach
i przejściach
dla pieszych

(kat. 18-22 i 31-33)

Udział procentowy
poszczególnych kategorii

zdarzeń na liniach
kolejowych w 2020 r.

Rys. 43 Udział procentowy 
poszczególnych kategorii zdarzeń 
na sieci kolejowej w 2020 r.



39Analiza zdarzeń na na sieci kolejowej

7.4  Incydenty

Istotną grupę zdarzeń kolejowych stanowią 
incydenty6. W odróżnieniu od wypadków 
i poważnych wypadków incydenty nie niosą 
ze sobą skutków w postaci zabitych i ciężko 
rannych oraz znacznych szkód materialnych. 
Warto jednak pamiętać, że incydenty często 
w innych okolicznościach mogłyby przerodzić 
się w wypadki lub poważne wypadki. Powinny 
zatem być traktowane jako pewnego rodzaj 
sygnał ostrzegawczy, który wskazuje źródło 
zagrożenia i pozwala zidentyfikować obszary 
działalności przewoźników lub zarządców, 
w których istniejące ryzyka są najsłabiej 
kontrolowane. Jest to tym bardziej istotne, 
że przyczyny większości incydentów leżą 
po stronie systemu kolejowego. W 2020 r. 
7 na 10 incydentów (dokładnie 70,8%) miało 
swoje źródła w systemie kolejowym. 

W 2020 r. na sieci kolejowej odnotowano 
1 218 incydentów, o 22 mniej niż w roku 
poprzednim (spadek o 1,8%). Od 2017 r. 
widoczna jest wyraźna stabilizacja liczby incy-
dentów na poziomie ponad 1 200. Oznacza 
to, że komisje kolejowe prawidłowo interpre-
tują już znaczenie incydentu i wypracowały 
mechanizmy pozwalające na jednolitą kwalifi-
kację zdarzeń. Jest to skutek podejmowanych 
przez Prezesa UTK działań edukacyjnych, 
jak również efekt korzystania z ustawowych 
narzędzi zapewniających właściwe zgłaszanie 
i kwalifikowanie zdarzeń.

Najwięcej incydentów w 2020 r. zostało 
odnotowanych w kategorii C64, dotyczącej 
złośliwych, chuligańskich lub lekkomyślnych 

występków (np. obrzucenie pociągu kamie-
niami, ułożenie przeszkody na torze, dewa-
stacja urządzeń energetycznych, łączności, 
sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni 
oraz ingerencja w urządzenia). Odnotowano 
356 zdarzeń tej kategorii, czyli o 103 więcej 
(40,7%) niż rok wcześniej i aż 224 więcej 
niż w 2018 r. Za wzrost liczby zdarzeń w tej 
kategorii odpowiadają głównie sytuacje 
w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, 
polegające najczęściej na wjeździe pojazdów 
drogowych na przejazd przy zamykających się 
rogatkach i utknięciu między nimi. Zdarzenia 
te, odnotowane jako incydenty, na szczęście 
nie doprowadziły do wypadku i nie pociągnęły 
za sobą następstw innych niż hamowanie 
lub zatrzymanie pociągu. Po stwierdzeniu, 
że pojazd nie znajduje się w skrajni taboru 
maszyniści kontynuują dalszą jazdę. Takich 
zdarzeń w 2020 r. odnotowano 250, co stanowi 
aż 70,2% wszystkich incydentów kategorii C64. 

Pewne wątpliwości może budzić zasadność 
kwalifikacji tego rodzaju zdarzeń do kategorii 
C64, jednak aktualnie brak jest odpowiedniej 
kategorii incydentu na zdarzenie na przejeź-
dzie z pojazdem drogowym w przypadku, gdy 
nie dochodzi do kolizji. Istniejąca kategoria 
C66 również nie może być w takiej sytuacji 
wykorzystana, gdyż nie dochodzi do uszkodze-
nia rogatek czy sygnalizatorów drogowych.

Drugą co do liczebności kategorią incydentów 
są rozerwania pociągu lub składu manewro-
wego nie powodujące zbiegnięcia wagonów 
(kat. C68). W 2020 r. na liniach kolejowych 

6 Incydent to każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego 
bezpieczeństwo.

2016

2017

2018

2019

2020

837

1 247

1 233

1 240

1 218

+49%

-1,1%

+0,6%

-1,8%

Rys. 44 Liczba incydentów na sieci 
kolejowej w latach 2016 – 2020
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miało miejsce 218 incydentów tej katego-
rii – o 15,2% mniej niż w 2019 r. Warto podkre-
ślić, że kategoria C68 stanowiła w ostatnich 
latach dominującą kategorię incydentów pod 
względem ich liczebności. 

Na trzecim miejscu listy najczęściej wystę-
pujących incydentów w 2020 r. są zdarzenia 
kategorii C54, dotyczącej uszkodzeń lub 
złego stanu technicznego wagonu, powodu-
jących konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia DSAT. 
Wskazania te muszą być dodatkowo potwier-
dzone w warunkach warsztatowych, aby 
móc zakwalifikować zdarzenie jako incy-
dent. Odnotowano 191 takich incydentów, 
o 16,2% mniej niż w 2019 r. 

Warto zwrócić także uwagę na największe 
wzrosty i spadki w poszczególnych katego-
riach incydentów na sieci kolejowej w 2020 r. 
Największy spadek liczby incydentów nastąpił 
w kategoriach:

rozerwanie się pociągu lub składu manew-
rowego, które nie spowodowało zbiegnię-
cia wagonów (kat. 68) – spadek o 15,2% 
(39 incydentów);

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu, powodujące konieczność jego 
wyłączenia z ruchu na skutek wskazań 
przez urządzenia detekcji stanu awaryj-
nego taboru, potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, gorący 

hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), 
a także innych usterek w pojazdach kole-
jowych będących w ruchu zauważonych 
przez personel obsługi (kat. 54) – spadek 
o 16,2% (37 incydentów);

wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa lub brak obsługi 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
(kat. 43) – spadek o 26,4% (24 incydenty).

Wzrosła natomiast liczba incydentów w nastę-
pujących kategoriach: 

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu kamie-
niami, ułożenie przeszkody na torze, 
dewastacja urządzeń energetycznych, 
łączności, sterowania ruchem kolejo-
wym lub nawierzchni oraz ingerencja 
w urządzenia) (kat. 64) – wzrost o 40,7% 
(103 incydenty);

niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku 
lub inne nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych (kat. 50) – wzrost o 52,9% 
(9 incydentów);

niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed 
zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszko-
dzenie jej lub sygnalizatorów drogowych 
(kat. 66) – wzrost o 11,3% (9 incydentów).

7.5  Działalność nadzorcza

W 2020 r. Prezes UTK przeprowadził 
1 850 działań nadzorczych. Większość 
z nich (56,6%) prowadzonych było w formie 
kontroli, około 35,1% przypadło na czyn-
ności sprawdzające w formie pisemnej oraz 
8,2% czynności sprawdzające w terenie. Tylko 
0,1% to oględziny w ramach postępowania 
administracyjnego. Ze względu na obostrzenia 
epidemiczne w 2020 r. wzrósł kosztem kon-
troli udział czynności realizowanych w formie 
pisemnej, które w 2019 r. stanowiły 27%. 

W toku realizowanych działań nadzor-
czych w 2020 r. Prezes UTK stwierdził 

3 531 nieprawidłowości, o 4% mniej niż rok 
wcześniej. Wskaźnik nieprawidłowości, 
obrazujący średnią liczbę nieprawidłowości 
stwierdzanych w ramach jednego działania 
nadzorczego, wyniósł 1,91. Jest to wartość 
bardzo zbliżona do osiągniętej w 2019 r., gdy 
było to 1,93. Statystycznie w trakcie jednej 
czynności nadzorczej stwierdzano zatem 
niemal dwie nieprawidłowości. 

W 2020 r. najwyższy wskaźnik nieprawidło-
wości dla działań kontrolnych został odnoto-
wany w przypadku następujących zakresów 
tematycznych:
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system zarządzania bezpieczeństwem (7,64);

bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kole-
jowych (5,49);

system zarządzania utrzymaniem (5,06);

stan techniczny i proces utrzymania infra-
struktury kolejowej (3,20);

spełnienie warunków w zakresie wydanych 
dokumentów uprawniających (3,00);

przygotowanie i realizacja procesu prze-
wozowego (2,90).

Największy spadek wskaźnika nieprawidłowo-
ści w 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego 
odnotowano w następujących obszarach 
tematycznych:

system zarządzania bezpieczeństwem (-1,64);

bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kole-
jowych (-1,17);

system zarządzania utrzymaniem (-0,25);

prowadzenie ruchu kolejowego (-0,15).

Z kolei największe wzrosty wskaźnika 
w 2020 r. odnotowano dla następujących 
obszarów tematycznych:

spełnienie warunków w zakresie wydanych 
dokumentów uprawniających (+0,96);

przygotowanie i realizacja procesu prze-
wozowego (+0,85);

stan techniczny i proces utrzymania infra-
struktury kolejowej (+0,78);

szkolenie, egzaminowanie i nadawanie 
uprawnień pracownikom związanym z bez-
pieczeństwem ruchu kolejowego (+0,69);

przewóz koleją towarów niebezpiecznych 
(+0,60);

rynek wyrobów stosowanych w kolejnic-
twie (+0,52).

Odnotowane wzrosty były stosunkowo nie-
wielkie, ponieważ nie przekroczyły poziomu 1. 

Ustalenia z działań kontrolnych mogą stano-
wić przesłanki do wszczęcia postępowania 
administracyjnego. Dzieje się tak, gdy wyniki 
działań kontrolnych wskazują na naruszenie 
przez podmiot obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, w szczególności w zakresie 
spełniania warunków technicznych i organiza-
cyjnych zapewniających bezpieczne prowa-
dzenie ruchu kolejowego oraz bezpieczną 
eksploatację pojazdów kolejowych.

W 2020 r. Prezes UTK wydał decyzje 
w 826 postępowaniach administracyj-
nych wszczętych na skutek lub w związku 
z prowadzonymi działaniami nadzorczymi. 
Najwięcej spraw dotyczyło kwestii wyłącze-
nia lub ograniczenia eksploatacji pojazdu 

Rys. 45 Obszary, 
w których 
odnotowano 
spadek 
wskaźnika 
nieprawidłowości 
w 2020 r.

System zarządzania
bezpieczeństwem

System zarządzania
utrzymaniem

Prowadzenie ruchu
kolejowego

Bezpieczeństwo eksploatacji
bocznic kolejowych

9,28

7,64

5,31

5, 06

1,47

1,32

6,66

5,49

2019

2020



kolejowego. W tym zakresie wydano łącznie 
322 decyzje administracyjne. W wyniku 
postępowań prowadzonych w sprawie 
stwierdzenia naruszeń bezpieczeństwa 
transportu kolejowego i usunięcia nie-
prawidłowości w wyznaczonym terminie 

wydanych zostało 51 decyzji administracyj-
nych. Wydano także 44 decyzje w sprawach 
związanych z wprowadzeniem ograniczeń 
ruchu kolejowego oraz 40 decyzji admi-
nistracyjnych w zakresie kar pieniężnych 
na łączną kwotę 249 174,88 zł.

Spełnienie warunków w zakresie wydanych
dokumentów uprawniających

Przygotowanie i realizacja procesu
przewozowego

Szkolenie, egzaminowanie i nadawanie
uprawnień pracownikom związanym

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych

Pracownicy związani z bezpieczeństwem
ruchu kolejowego

Realizacja procesu informacji pasażerów

Stan techniczny i proces utrzymania
infrastruktury kolejowej

Rynek wyrobów stosowanych 
w kolejnictwie

2,04

3

2,05

2,9

1

1,69

0,93

1,53

1,16

1,35

0,53

0,88

2,42

3,14

0,52

1,04

2019

2020

Rys. 46 Obszary, 
w których 
odnotowano 
wzrost wskaźnika 
nieprawidłowości 
w 2020 r.
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Od lat największą liczbę ofiar wypadków 
w transporcie kolejowym stanowią osoby 
przechodzące przez tory kolejowe w miej-
scach niedozwolonych, najczęściej w obrębie 
tzw. „dzikich przejść”. Wypadki tego rodzaju 
są kwalifikowane do kategorii 34 zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie poważnych 
wypadków, wypadków i incydentów. Jednak 
część ze zdarzeń zakwalifikowanych pierwot-
nie do tej kategorii, w toku prowadzonych 
postępowań przez komisje kolejowe czy 
prokuraturę, zostaje ostatecznie przekwali-
fikowana na samobójstwa, które nie są trak-
towane jako zdarzenia kolejowe. Powiązania 
między tymi rodzajami zdarzeń sprawiają, 
że warto analizować je wspólnie. 

W 2020 r. doszło do 133 wypadków wskutek 
najechania pojazdu kolejowego na osoby pod-
czas przechodzenia przez tory poza przejaz-
dami na stacjach i szlakach (kat. 34), co stano-
wiło blisko 33% wszystkich zarejestrowanych 
wypadków. W porównaniu do 2019 r. liczba 
wypadków w tej grupie zmalała o 9 (6,3%). 

Liczba zabitych zmniejszyła się nieznacz-
nie – z 99 do 98 (-1,01%), podobnie jak liczba 
ciężko rannych – spadek z 23 do 22 osób 
(-4,35%). Znacznie zmalała natomiast liczba 
samobójstw – ze 156 w 2019 r. do 115 
w 2020 r. Jednocześnie wzrosła jednak liczba 
prób samobójczych – z 15 do 27. W efekcie 
łączna liczba samobójstw i prób samobójczych 
zmniejszyła się w stosunku do 2019 r. o 17% 
(29 przypadków).

8 Omówienie wybranych rodzajów 
   zdarzeń kolejowych

8.1  Wypadki przy przechodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych 
      i samobójstwa

ŚMIERĆ NA DZIKIM 
PRZEJŚCIU

98 osób zginęło 
w 2020 r. po potrąceniu 
przez pociąg podczas 
przechodzenia przez tory 
kolejowe w miejscach 
niedozwolonych. 

lp. zdarzenie 2016 2017 2018 2019 2020

1.

najechanie pojazdu kolejowego 
na osoby podczas przechodzenia 
przez tory poza przejazdami na 
stacjach i szlakach

174 179 203 142 133

2. samobójstwa 114 112 105 156 115

3. próby samobójcze 10 12 16 15 27

łączna liczba 298 303 324 313 275

zmiana -9,5% +1,7% +6,9% -3,4% -12,1%

Tab. 11 Zdarzenia kat. 34, samobójstwa i próby samobójcze w latach 2016 – 2020



44 Funkcjonowanie i bezpieczeństwo transportu kolejowego

W ciągu ostatnich kilku lat łączna liczba 
wypadków kat. 34 i samobójstw oraz prób 
samobójczych utrzymywała się na stosun-
kowo zbliżonym poziomie. Dane za 2020 r. 
pokazują jednak większy spadek tego typu 
zdarzeń – o 12,2%, podczas gdy w poprzednich 
latach zmiana w ujęciu rok do roku nie prze-
kraczała 10%. Wyraźnie zmieniają się jednak 
wzajemne proporcje tych zdarzeń – począwszy 
od 2018 r.  spada udział zdarzeń kat. 34, zaś 
rośnie udział samobójstw i prób samobój-
czych. Udział tych dwóch ostatnich rodzajów 
wzrósł z około 40% w latach 2016 – 2018 
do około 50% w latach 2019 – 2020. 

Wypadki kategorii 34 znacząco wpływają 
na ogólny bilans ofiar i osób ciężko rannych. 
W 2020 r. 62,5% wszystkich osób zabitych 
i ciężko rannych w wypadkach na sieci kole-
jowej stanowiły osoby przechodzące przez 
tory w miejscach niedozwolonych, co stanowi 
wzrost o 4,1 pkt procentowego w stosunku 
do wcześniejszego roku.

System kolejowy nie ma możliwości wpływa-
nia na liczbę samobójstw i prób samobójczych. 
W ograniczonym stopniu kolej może zatem 
jedynie wpływać na zdarzenia kat. 34. Jednym 
z możliwych sposobów zapobiegania tego 
rodzaju wypadkom jest fizyczne uniemożli-
wianie lub utrudnianie wchodzenia na teren 
kolejowy poprzez jego wygrodzenie. W ocenie 
Prezesa UTK należy dążyć w pierwszej kolej-
ności do budowy ogrodzeń na obszarach zur-
banizowanych, tak aby skutecznie uniemoż-
liwić przechodzenie przez tory w miejscach, 
gdzie istnieje największe tego ryzyko. 

Zarządcy infrastruktury mogą również wpłynąć 
na minimalizację powstawania „dzikich przejść” 
poprzez odpowiednie planowanie inwestycji 
np. unikanie jednostronnych dojść do pero-
nów, szczególnie na obszarach miejskich. O ile 
nie jest to uzasadnione ukształtowaniem 

terenu, należy również dążyć do stosowania 
przejść podziemnych zamiast kładek, których 
wysokość wydłuża drogę dojścia i wymaga 
pokonania większej różnicy poziomów. 

Aby walczyć ze zdarzeniami kat. 34 branża 
kolejowa może także podejmować działania 
związane z edukacją społeczeństwa na temat 
zagrożeń związanych z przechodzeniem przez 
tory w miejscach niedozwolonych. Takie działa-
nia prowadzi zarówno zarządca infrastruktury 
w kampanii „Bezpieczny przejazd”, jak i Prezes 
UTK w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. 

Oprócz działań edukacyjnych istotne jest także 
egzekwowanie przepisów. W tym obszarze dzia-
łania podejmuje Straż Ochrony Kolei monitorując 
„dzikie przejścia” i wystawiając mandaty za prze-
chodzenie w miejscach niedozwolonych. Według 
danych Komendy Głównej SOK w 2020 r. w trak-
cie ogólnopolskiej akcji „Dzikie przejścia” prze-
prowadzono 48 078 działań. Funkcjonariusze 
SOK pouczyli 4 826 osób, natomiast 2 976 osób 
zostało ukaranych mandatem karnym7. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że branża 
kolejowa samodzielnie nie jest w stanie 
w pełni przezwyciężyć problemu „dzikich 
przejść”. Najskuteczniejszym, jednak 
najtrudniejszym do wdrożenia, sposobem 
przeciwdziałania wypadkom związanym 
z przekraczaniem torów w miejscach 
niedozwolonych jest bowiem odpowiednie 
gospodarowanie przestrzenią. Należy kre-
ować warunki, w których zabudowa będzie 
lokalizowana w miejscach dobrze skomu-
nikowanych, z dostępem do istniejących 
przejść lub przejazdów. Obowiązki związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkow-
ników czy mieszkańców danej inwestycji 
powinny spoczywać także na inwestorze 
budującym dany obiekt, który powinien par-
tycypować w kosztach budowy np. bezpiecz-
nego przejścia przez tory. 

7 „Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2020 r.”, Straż Ochrony Kolei, 
http://www.kgsok.pl/statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-sok-2008-2020/
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8.2  Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory

Niezmiennie od lat wypadki na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach, obok 
zdarzeń przy przechodzeniu przez tory 
w miejscach niedozwolonych, należą do jed-
nych z najczęściej występujących zdarzeń 
w systemie kolejowym. Mimo wybuchu 
epidemii COVID-19 rok 2020 nie był pod 
tym względem wyjątkowy. Liczba wypad-
ków na przejazdach i przejściach co prawda 
spadła, ale w mniejszym stopniu niż pozo-
stałych rodzajów zdarzeń. W efekcie udział 
procentowy wypadków na przejazdach 
i przejściach w ogólnej liczbie wypadków 
wzrósł do 41,6%. W latach 2016–2019 
udział ten kształtował się na poziomie 
od 34,9% do 37,9%.

Na przejazdach i przejściach doszło 
w 2020 r. do 169 wypadków, z czego 
4 zakwalifikowano jako poważne. 
We wszystkich tych zdarzeniach zginęło 
47 osób. Więcej ofiar śmiertelnych na kolei 
jest jedynie skutkiem zdarzeń związanych 
z przechodzeniem przez tory w miejscach 
niedozwolonych. 

Liczba przejazdów i przejść oraz ich podział 
na poszczególne kategorie stanowią jeden 
z kluczowych czynników wpływających 
na ryzyko wypadku. Według stanu na 31 grud-
nia 2020 r. na sieci kolejowej funkcjonowało 
12 457 przejazdów kolejowo-drogowych 
oraz przejść dla pieszych. Było to w sumie 
o 250 mniej (-1,97%) w stosunku do poprzed-
niego roku. To drugi największy spadek 
rok do roku w ciągu ostatnich 5 lat. Więcej 
przejazdów w ciągu 12 miesięcy ubyło tylko 
w 2017 r. – 310 szt.

Oprócz samej liczby przejazdów kolejowo-
-drogowych i przejść istotnym czynnikiem 
wpływającym na poziom bezpieczeństwa jest 
sposób ich zabezpieczenia. W 2020 r. w Polsce 
najliczniejszą grupę stanowiły przejazdy kate-
gorii D, a więc niewyposażone w żadne urzą-
dzenia zabezpieczające. Przejazdów tej kate-
gorii było 5 865, co stanowiło 47,1% w ogólnej 
liczbie przejazdów i przejść. Drugą co do 
liczebności grupą były przejazdy kategorii A – 
2 294 z udziałem 18,4%, a trzecią przejazdy 
kategorii C - 1 537 (12,3%). Liczba przejazdów 

kategorii B wynosiła 1 467 (11,8% wszystkich 
przejazdów), natomiast przejazdów kategorii 
F było 819 (6,57%). Przejścia dla pieszych 
kategorii E (475) stanowiły 3,8% ogółu prze-
jazdów i przejść na czynnych liniach.

W 2020 r. największy spadek liczby 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść 
odnotowano w przypadku przejazdów 
kategorii D, które są zabezpieczone jedynie 
krzyżem św. Andrzeja i niekiedy dodatkowo 
znakiem „Stop”. Nie są jednak wyposa-
żone w żadne dodatkowe urządzenia 
zabezpieczające. Przejazdów tej kategorii 
było mniej aż o 489 (-7,7%), co stanowi 
największy spadek w ujęciu rok do roku 
w ciągu ostatnich 5 lat. Tempo spadku jest 
ponad dwukrotnie większe niż w 2019 r., 
gdy ubyło 226 przejazdów kategorii D. 
Warto odnotować, że łącznie w latach 

WYPADKI NA 
PRZEJAZDACH

41,6% wypadków 
na kolei ma miejsce 
na przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach. 

Cztery na dziesięć 
wypadków kolejowych 
to wypadki na skrzyżowaniu 
z transportem drogowym 
lub na przejściach przez tory.

PRZEJAZDÓW POD 
DOSTATKIEM

1,52 km wynosi 
średnia odległość 
między przejazdami 
kolejowo-drogowymi 
i przejściami na liniach 
kolejowych w Polsce. 
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2016 – 2020 liczba przejazdów kategorii D 
spadła o 1 182, a ich udział w ogólnej liczbie 
przejazdów zmalał o 6,3 pkt procentowego, 
z 53,4% do 47,1%.

W 2020 r. spadła także liczba przejazdów 
kategorii A o 64 (-2,7%) oraz przejść przez 
tory o 17 (-3,4%). Wzrosty odnotowano nato-
miast w przypadku przejazdów kategorii B 
(o 115 szt., 8,5%) oraz kategorii C (o 74 szt., 
5,0%) oraz kategorii F (o 131 szt., 19,0%). 
Opisane zmiany wpisują się w trendy obser-
wowane od kilku lat.

W 2020 r. na przejazdach kolejowo-
-drogowych i przejściach na liniach 
kolejowych doszło do 169 wypadków. 
Liczba ta była o 30 niższa niż w 2019 r., 
co stanowi spadek o 15,1%. Podobnie jak 
w poprzednich latach do największej liczby 
wypadków (108) doszło na przejazdach 
kategorii D (o 18 mniej niż w 2019 r., spadek 
o 14,3%). Na przejazdach kat. A miało 
miejsce 12 wypadków, o 1 mniej aniżeli 
w 2019 r. (spadek o 7,7%). Na przejazdach 
kat. B odnotowano 16 wypadków (spadek 
o 3 wypadki, tj. 15,8%). Jedynie na prze-
jazdach kat. C odnotowano wzrost liczby 
wypadków w stosunku do 2019 r., jednak 
był on niewielki – z 27 na 28 wypadków, jest 
to wzrost o 3,7%.

Pod względem udziału procentowego 
wypadków na poszczególnych kategoriach 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, 
nie zaobserwowano większych różnic wzglę-
dem 2019 r. Największy udział wynoszący 
64% mają wypadki na przejazdach katego-
rii D, a więc w miejscach niewyposażonych 
w urządzenia ostrzegania (sygnalizacja 
świetlna) ani urządzenia zabezpieczenia 
(rogatki lub półrogatki). W 2019 r. udział 
ten wyniósł 63%, a więc o 1 pkt procentowy 
mniej. W dalszej kolejności największy 
udział wypadków odnotowano na przejaz-
dach kategorii C (17% w stosunku do 14% 
w 2019 r.), kategorii B (9% wobec 10% 
w 2019 r.) i kategorii A (7%, bez zmian 
w stosunku do 2019 r.). Do 2% wypadków 
doszło na przejściach kategorii E (4% udział 

47,1%
kat. D

3,8%
kat. E

6,6%
kat. F

11,8%
kat. B

18,4%
kat. A

12,3%
kat. C

Udział
procentowy przejazdów

kolejowo-drogowych
i przejść poszczególnych

kategorii na czynnych
liniach kolejowych

w 2020 r.

Rys. 47 Udział 
procentowy 
przejazdów 
kolejowo-
drogowych 
i przejść 
poszczególnych 
kategorii 
na czynnych 
liniach 
kolejowych 
w 2020 r.

MNIEJ PRZEJAZDÓW 
KATEGORII D

W latach 2016 – 2020 

1 182 przejazdów 
kolejowo-drogowych 
kategorii D zostało 
zlikwidowanych lub 
zmodernizowanych 
do wyższej kategorii.
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w 2019 r.). Natomiast 1% wypadków 
miało miejsce na przejazdach kategorii F 
(0% w 2019 r.). Na dojściach do peronów8 
nie odnotowano wypadków w 2020 r. (rok 
wcześniej udział wypadków w tych miej-
scach wyniósł 2%).

Pełniejszy obraz bezpieczeństwa na przejaz-
dach i przejściach poszczególnych kategorii 
daje zestawienie liczby wypadków z liczbą 
przejazdów danej kategorii. Obliczony 
w ten sposób miernik wypadkowości 
pozwala stwierdzić, na których przejazdach 

A

B

C

D

E

F

2 491

2 467

2 415

2 358

2 294

1 169

1 206

1 270

1 352

1 467

1 380

1 400

1 431

1 463

1 537

7 047

6 711

6 580

6 354

5 865

507

501

489

492

475

594

593

616

688

819

2016 2017 2018 2019 2020

Rys. 48 Liczba 
przejazdów 
kolejowo- 
-drogowych 
i przejść 
na czynnych 
liniach 
kolejowych 
w poszczególnych 
kategoriach 
w latach 
2016 – 2020

8 Dojście do peronów to ciąg komunikacyjny pomiędzy peronami w obrębie stacji kolejowej albo przystanku osobowego. 
Od 17 października 2018 r. takie miejsca nie są zaliczane do „przejść” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przejazdów 
kolejowo-drogowych, stąd zostały wydzielone do odrębnego pojęcia.
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lp.
kategoria przejazdu 

lub przejścia

liczba wypadków

2016 2017 2018 2019 2020

1.
kategoria A 15 14 7 13 12

zmiana r/r -11,8% -6,7% -50% 46,15% -7,7%

2.
kategoria B 19 23 27 19 16

zmiana r/r -5% 21,1% 17,4% -29,62% -15,8%

3.
kategoria C 26 27 40 27 28

zmiana r/r -27,8% 3,8% 48,1% -32,5% 3,7%

4.
kategoria D 147 141 132 126 108

zmiana r/r 19,5% -4,1% -6,4% -4,54% -14,3%

5.
kategoria E 5 9 9 9 4

zmiana r/r -28,6% 80% 0% 0% -55,6%

6.
kategoria F 0 0 0 0 1

zmiana r/r -100% — — — —

7.
dojścia do peronu — — — 5 0

zmiana r/r — — — — -100%

łączna liczba 212 214 215 199 169

zmiana r/r 1,9% 0,9% 0,5% -7,44% -15,1%

Tab. 12 Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020

63,9%
kat. D

2,4%
kat. E

0,6%
kat. F

0%
dojścia do peronów

9,5%
kat. B

7,1%
kat. A

16,6%
kat. C

Udział
procentowy wypadków

na przejazdach i przejściach
przez tory w podziale

na kategorie przejazdów
w 2020 r. 

Rys. 49 Udział 
procentowy 
wypadków 
na przejazdach 
kolejowo- 
-drogowych 
i przejściach 
w podziale 
na kategorie 
przejazdów 
w 2020 r. 
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statystycznie najczęściej dochodzi do wypad-
ków. W 2020 r. najbardziej niebezpieczne 
okazały się ponownie przejazdy kategorii D, 
a więc niewyposażone w żadne urządzenia 
zabezpieczające. Warto jednak zauważyć, 
że różnica w zakresie wartości miernika 
wypadkowości pomiędzy przejazdami katego-
rii D i C jest bardzo niewielka. Podobna sytu-
acja miała miejsce również w 2019 r. Aktualna 
pozostaje zatem teza, że mimo znacznych 
inwestycji związanych z podniesieniem 

kategorii przejazdu z D do C wypadkowość 
nie ulega istotnej zmianie. Z tego też względu 
Prezes UTK rekomenduje modernizację prze-
jazdów bezpośrednio do kategorii B, co z per-
spektywy korzyści dla bezpieczeństwa jest 
znacznie bardziej uzasadnione. Koszty takiej 
inwestycji nie rosną przy tym znacząco, gdyż 
modernizacja przejazdu kategorii D do C 
to wydatek średnio 1,1 mln zł. Ten sam prze-
jazd modernizowany do kategorii B kosztuje 
o 200 tys. zł więcej, czyli w sumie 1,3 mln zł.
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0,0183

0,0084

0

0
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0

0,0012

2016 2017 2018 2019 2020 Rys. 50 Miernik wypadkowości 
na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach według kategorii 
w latach 2016 – 2020
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W 2020 r. na przejazdach kolejowo-
-drogowych i przejściach zginęło 47 osób, 
czyli o 13 mniej niż w 2019 r. (-21,7%). 
Wzrost liczby osób zabitych (o 15%) odnoto-
wano na przejazdach kolejowo-drogowych 
kategorii D – z 20 osób w 2019 r. do 23 
w 2020 r. Ofiary wypadków na przejazdach 
tej kategorii stanowiły blisko połowę liczby 
ofiar na przejazdach i przejściach wszystkich 
kategorii. Również na przejeździe kategorii F 
w 2020 r. zginęła jedna osoba, podczas gdy 
rok wcześniej na przejazdach tej katego-
rii nie było żadnych ofiar. W przypadku 
przejazdów kategorii A, B, C jak i przejść 
kategorii E liczba ofiar zmniejszyła się kolejno 
o 16,7%, 33,3%, 30,8% oraz 62,5%. W 2020 r. 
żadna osoba nie zginęła podczas przecho-
dzenia przez dojście do peronu, co stanowi 
spadek o 100% w stosunku do 2019 r., 
w którym w tych miejscach odnotowano 
4 ofiary śmiertelne.

W 2020 r. Prezes UTK zrealizował 120 kon-
troli w zakresie stanu technicznego, procesu 
utrzymania i klasyfikacji przejazdów kole-
jowo-drogowych. Nie są to jednak jedyne 
działania, w ramach których dokonuje się 
weryfikacji przejazdów. Jest to również 
element kontroli odbywających się w zakresie 
np. funkcjonowania systemów zarządzania 
bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwa 
eksploatacji bocznic kolejowych. W sumie 
w ramach działań nadzorczych Prezes UTK 
poddał w 2020 r. sprawdzeniu 478 przejść 
i przejazdów kolejowo-drogowych. To niemal 
trzy razy więcej skontrolowanych przejazdów 
niż rok wcześniej, gdy sprawdzeniu poddano 
168 lokalizacji. 

Trzy na cztery kontrole przeprowadzone 
w 2020 r. zakończyły się stwierdzeniem 
nieprawidłowości. Odnotowano ich w sumie 
508. Przełożyło się to na wskaźnik nieprawi-
dłowości dla przejazdu kolejowo-drogowego 
wynoszący 1,06. Dla porównania w 2019 r. 
stwierdzono 160 nieprawidłowości, co spra-
wiło, że wskaźnik nieprawidłowości osiągnął 
0,98. Najważniejsze nieprawidłowości identy-
fikowane na przejazdach kolejowo-drogowych 
nadal w dużej mierze dotyczą oznakowania, 
utrzymania nawierzchni drogowej, zapewnie-
nia odpowiedniej widoczności czy prawidło-
wości prowadzonej dokumentacji. 

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia pozo-
stają od lat krytycznym miejscem z punktu 
widzenia bezpieczeństwa system kolejowego. 
W 2020 r. stało się to szczególnie widoczne, 
gdyż po raz pierwszy wypadki na przejazdach 
i przejściach stanowiły ponad 40% wszystkich 
wypadków, jakie miały miejsce w transporcie 
kolejowym. Bez ograniczenia ryzyka zdarzeń 
na przejazdach kolejowo drogowych trudno 
będzie zatem o istotną poprawę bezpieczeń-
stwa systemu kolejowego. Niestety kolej 
ma ograniczone możliwości przeciwdziałania 
zdarzeniom w obrębie przejazdów kolejo-
wo-drogowych i przejść. Zdecydowaną ich 
większość powodują bowiem użytkownicy 
przejazdów nieprzestrzegający obowiązują-
cych przepisów lub wręcz wprost lekceważący 
stosowane zabezpieczenia. 

Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie 
z ryzykiem jest jego uniknięcie. W przypadku 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść 
oznacza to budowę skrzyżowań dwupozio-
mowych (wiaduktów lub tuneli) w miejsce 
istniejących przejazdów kolejowo-drogo-
wych lub przejść w jednym poziomie. Oprócz 
budowy skrzyżowań dwupoziomowych, 
konieczna jest dalsza modernizacja istnieją-
cych przejazdów połączona z podnoszeniem 
ich kategorii. 

Zarówno budowa skrzyżowań dwupozio-
mowych, jak i modernizacja istniejących 
przejazdów wymagają znaczących nakładów 

WIĘCEJ KONTROLI 
PRZEJAZDÓW

478 przejazdów 
kolejowo-drogowych 
i przejść skontrolował Prezes 
UTK w 2020 r. To niemal trzy 
razy więcej niż rok wcześniej. 

Kontrole przejazdów 
kolejowo-drogowych 
i przejść są jednym 
z priorytetów 
nadzoru Prezesa UTK 
na najbliższe lata.
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finansowych. Tymczasem systemową 
bolączką utrzymania przejazdów kolejo-
wo-drogowych w Polsce jest ponoszenie 
pełnych kosztów tego procesu przez sektor 
kolejowy. Dochodzi zatem do paradoksalnej 
sytuacji, gdy zarządcy infrastruktury kolejo-
wej zmuszeni są do finansowania inwestycji 
mających zmniejszyć ryzyko wypadków, 
powodowanych niemal wyłącznie przez 
kierowców. Z tego względu konieczna jest 
zmiana modelu finansowania modernizacji 
i utrzymania przejazdów kolejowo-drogo-
wych w taki sposób, aby zapewnić bardziej 
adekwatne rozłożenie ciężaru finansowego 
pomiędzy zarządców infrastruktury i zarząd-
ców dróg. Partycypowanie zarządców dróg 
w tych kosztach skłoni ich również do bar-
dziej realistycznego spojrzenia na zasadność 
utrzymywania niektórych z nich. 

Bardzo istotnym czynnikiem w ogranicze-
niu liczby zdarzeń na przejazdach są zatem 
również działania zmierzające do poprawy 
stopnia przestrzegania przepisów przez 
kierowców samochodów. Kierowcy korzysta-
jący z przejazdów muszą mieć świadomość, 
że każde naruszenie przepisów będzie odno-
towane i spotka się z odpowiednią oraz szybką 
reakcją. Działania w tym zakresie powinny 
być oparte na dwóch filarach. Pierwszym 
z nich jest wzmocnienie mechanizmu 

egzekwowania obowiązujących przepisów, 
tak aby kontrola ich przestrzegania odbywała 
się na większą skalę i jednocześnie gwaran-
towała, że wszelkie naruszenia spotkają się 
z nieuchronną karą. Dobrym przykładem 
skuteczności takich rozwiązań są fotoradary, 
przed którymi zwalnia zdecydowana więk-
szość kierowców. Prezes UTK od 2019 r. pro-
wadzi działania ukierunkowane na wdrożenie 
na sieci kolejowej w Polsce systemów przejaz-
dowych opartych o analogiczną zasadę działa-
nia. W 2020 r. po zakończeniu prac koncepcyj-
nych, uruchomiono urządzenia, które zostały 
przetestowane na jednym z przejazdów 
na Śląsku. Drugim filarem działań koniecznych 
dla poprawy dyscypliny kierowców powinno 
być zaostrzenie kar za naruszenia przepisów 
w tym zakresie. 

Uzupełnieniem działań związanych z egze-
kwowaniem przepisów powinny być działania 
edukacyjne wobec społeczeństwa. Konieczne 
jest zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa 
związane z niezachowaniem ostrożno-
ści na przejazdach kolejowo-drogowych 
i konsekwencje powstałych w ten sposób 
zdarzeń. Aspekty bezpiecznego zachowania 
w sąsiedztwie torów kolejowych i na przejaz-
dach kolejowo-drogowych oraz przejściach 
są stałym elementem „Kampanii Kolejowe 
ABC” realizowanej przez Prezesa UTK.

8.3  Minięcia sygnałów „Stój” (zdarzenia typu SPAD)

Do grupy zdarzeń szczególnie niebez-
piecznych zaliczają się zdarzenia związane 
z niezatrzymaniem pociągu przed semaforem 
wskazującym sygnał „Stój” lub w miejscu 
wyznaczonym do zatrzymania (np. przed 
wskaźnikiem W4). Zdarzenia te są określane 
również jako SPAD – od sformułowania 
w języku angielskim „signal passed at danger”. 
Każde zdarzenie tego rodzaju może być 
tragiczne w skutkach i doprowadzić do kata-
strofy w ruchu lądowym. Z tego względu są 
one na bieżąco analizowane.

Podobnie jak w przypadku większości rodzajów 
zdarzeń, rok 2020 przyniósł również spadek 
liczby zdarzeń SPAD. Odnotowano 100 wypad-
ków i incydentów kat. B04 i C44, o 11 mniej 
niż w 2019 r. (spadek o 10%). O połowę 

zmniejszyła się liczba wypadków kat. B04, 
których odnotowano 14 (28 w 2019 r.). Liczba 
incydentów wzrosła o 3,6%, z 83 do 86. 
Zwiększyła się również liczba sytuacji poten-
cjalnie niebezpiecznych – z 13 do 20 przypad-
ków, co oznacza wzrost o 53,8%.

Od 2017 r. liczba zdarzeń SPAD na polskiej 
kolei utrzymuje się na poziomie 100 lub więcej 
zdarzeń rocznie. Najgorszy pod tym względem 
był rok 2018, gdy odnotowano 121 zdarzeń 
tego rodzaju, w kolejnym roku liczba ta spadła 
do 111. Obecny spadek do 100 zdarzeń 
nie jest informacją bardzo optymistyczną, 
szczególnie biorąc pod uwagę ogólne zmniej-
szenie się liczby zdarzeń na polskiej kolei 
w 2020 r. Przeliczając liczbę zdarzeń SPAD 
w stosunku do pracy eksploatacyjnej okazuje 
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się, że wynik dla 2020 r. jest zbliżony do war-
tości z 2019 r. i niemal identyczny jak w 2017 r. 
Z jednej strony bowiem spadła liczba zdarzeń 
SPAD, z drugiej jednak obniżyła się również 
wykonana w 2020 r. praca eksploatacyjna. 

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
najczęściej dochodziło do przypadków nieza-
trzymania się przed wskaźnikiem W4 oznacza-
jącym miejsce zatrzymania się czoła pociągu 
na stacji kolejowej i przystanku osobowym. 
Była to przyczyna 39 zdarzeń SPAD w 2020 r. 
(spadek o 2 zdarzenia względem 2019 r.), 
co dało udział na poziomie 39% w odniesieniu 
do ogólnej liczby zdarzeń SPAD. We wcze-
śniejszych latach udział ten wahał się w prze-
dziale od 30% do 38,2%, jednak w każdym 
roku był to dominujący rodzaj zdarzeń. 
Kolejne pod względem liczebności były przy-
padki niezatrzymania się przed semaforami 

wskazującymi sygnał „Stój” – w 2020 r. odno-
towano 32 takie przypadki, o 1 więcej niż rok 
wcześniej. Udział tych zdarzeń w poszczegól-
nych latach zamyka się w przedziale od 28% 
do 35%. W 2020 r. wyniósł 32%. Kolejna grupa 
zdarzeń SPAD to niezatrzymanie się przed 
tarczą manewrową wskazującą sygnał „jazda 
manewrowa zabroniona” – w 2020 r. doszło 
do 17 takich zdarzeń. W tym samym roku 
5 razy uruchomiono pojazd bez zezwolenia, 
zaś inne przypadki zdarzeń kategorii B04 
i C44 odnotowano 7 razy. Trzy ostatnie grupy 
zdarzeń wymieniają się wzajemnie pozycjami 
w rankingu pod względem częstotliwości 
występowania i mają zmienny udział w zależ-
ności od roku.

Komisje kolejowe wskazują na różne 
przyczyny występowania zdarzeń SPAD. 
Wspólnym mianownikiem większości z nich 

100

80

60

40

20

0

2016 2017 2018 2019 2020

21

58

16

1

19

82

1

35

86

19
28

83

13 14

86

20

A04 B04 C44 sytuacje potencjalnie niebezpieczne

Rys. 51 Liczba zdarzeń kat. A04, B04, C44 oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych u wszystkich 
przewoźników w latach 2016 – 2020 (na liniach i bocznicach)

2020

2019

2018

2017

2016

39 32 17 5 7

41 31 11 12 16

37 36 17 21 10

39 36 10 8 9

28 22 15 7 6

W4 semafor tarcza manewrowa

uruchomienie bez zezwolenia inne

Rys. 52 Podział 
zdarzeń SPAD 
ze względu 
na rodzaj 
pominiętego 
sygnału w latach 
2016 – 2020



53Omówienie wybranych rodzajów zdarzeń kolejowych

jest jednak kluczowa rola tzw. czynnika ludz-
kiego. Od lat najczęściej wskazywaną przez 
komisje kolejowe przyczyną zdarzeń SPAD 
jest niedostateczna obserwacja przedpola 
jazdy. W 2020 r. odnotowano 58 zdarzeń 
SPAD z tej przyczyny, co stanowi 58% wszyst-
kich zdarzeń tego rodzaju. Komisje kolejowe 
rzadko są w stanie jednak bliżej wskazać, 
co legło u podstaw danego zachowania maszy-
nisty. Ponadto przyczyną 20 zdarzeń SPAD 
była nieprawidłowa obsługa pojazdu lub tech-
nika jazdy (zbyt późne wdrożenie hamowania 

lub nieuwzględnienie jej wydłużenia na skutek 
niekorzystnych warunków). Trzecią grupą 
przyczyn zdarzeń SPAD pod względem liczby 
występowania jest niedostateczne zapozna-
nie się z rozkładem jazdy (11 przypadków). 
Do 5 zdarzeń doszło w wyniku uruchomienia 
pojazdu bez zezwolenia, zaś do 4 przyczyniły 
się rozmowy telefoniczne.

Czynnikiem, który jak wynika z analiz 
Prezesa UTK, sprzyja występowaniu zda-
rzeń SPAD jest niewielkie doświadczenie 

Rys. 53 Analiza 
przyczyn 
wystąpienia 
zdarzeń SPAD 
w latach 
2018 – 2020

niedostateczna obserwacja 
przedpola jazdy
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 pojazdu/niewłaściwa technika jazdy
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na stanowisku maszynisty. Maszyniści z krót-
kim stażem pracy (poniżej roku) statystycznie 
częściej przyczyniają się do zdarzeń SPAD niż 
ich bardziej doświadczeni koledzy. Podobnie 
jak w 2019 r. 13% zdarzeń SPAD w 2020 r. 
spowodowali maszyniści z doświadczeniem 
poniżej roku, którzy stanowili tylko 2% całej 
populacji maszynistów. Proporcjonalnie 
więcej zdarzeń SPAD powodują również 
maszyniści z doświadczeniem od roku do 2 lat 
oraz od 2 do 5 lat. Te trzy grupy stanowiące 
22% ogólnej populacji maszynistów uczestni-
czą w aż 40% zdarzeń SPAD.

Pod względem liczby zdarzeń SPAD w Unii 
Europejskiej Polska plasuje się na 11 miejscu, 
na równi z Hiszpanią, która w 2019 r. odno-
towała podobnie jak nasz kraj 104 zdarze-
nia9. W całej Unii Europejskiej odnotowano 
2 980 zdarzeń SPAD, z najwięcej w Niemczech 
(565), Wielkiej Brytanii (338), Rumunii (313), 
Szwecji (275) i Francji (241). Przeliczając 
podane dane względem pracy eksploatacyjnej 
okazuje się, że najczęściej do zdarzeń SPAD 
dochodzi w Rumunii. Są to niemal cztery 
przypadki na każdy milion pockm. Na szczycie 
listy znajdują się również Dania (niemal 
3 przypadki na mln pockm), Szwecja (1,7) 
oraz Norwegia (1,3). Dla pozostałych krajów 
wskaźnik ten wynosi poniżej 1. Unijna średnia 
to 0,7679. Wskaźnik dla Polski wynosi 0,4096 
i plasuje się poniżej średniej, na poziomie 
zbliżonym do wskaźnika Słowacji, Hiszpanii 
i Niemiec.

W 2020 r. Prezes UTK przeprowadził 90 kon-
troli, w trakcie których weryfikacji poddano 
zagadnienia związane z pracownikami zwią-
zanymi z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 
Podjęte czynności nadzorcze zakończyły się 
stwierdzeniem 119 naruszeń, co oznacza, 
że wskaźnik nieprawidłowości osiągnął wartość 
1,32. Jest to wzrost w stosunku do 2019 r., gdy 
w 97 kontrolach stwierdzono 111 naruszeń, 
a wskaźnik nieprawidłowości wyniósł 1,14. 

Szczególnie niepokojące wyniki dała kontrola 
przeprowadzona u 7 mniejszych przewoź-
ników towarowych pod kątem znajomości 

szlaku przez maszynistów. Rynek tych prze-
wozów jest na tyle zmienny, że wykonywane 
przejazdy odbywają się po różnych trasach, 
często również w sposób nieregularny. 
Nie sprzyja to zapewnieniu prawidłowej zna-
jomości szlaku dla maszynistów obsługujących 
dane pociągi. Potwierdziły to wyniki kontroli, 
w ramach których tylko u jednego podmiotu 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Głównie 
dotyczyły one braku znajomości szlaku przez 
maszynistów, błędnych lub niepełnych zapi-
sów w prowadzonej dokumentacji i rejestrach 
czy dysponowania pracowników bez znajomo-
ści szlaku do realizacji przewozów. W przy-
padku dwóch spółek nieprawidłowości miały 
na tyle systemowy charakter, że wszczęte 
zostały postępowania o cofnięcie certyfikatu 
bezpieczeństwa. Stwierdzano również nie-
prawidłowości w zakresie nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących czasu pracy. Kontrole 
te będą kontynuowane w 2021 r.

W ocenie Prezesa UTK szczególnie istotne 
dla przeciwdziałania występowaniu zdarzeń 
SPAD jest zintensyfikowanie działań w kie-
runku właściwego wyszkolenia i sprawdza-
nia kompetencji maszynistów. Systemową 
odpowiedzią na kwestię poziomu wyszkolenia 
maszynistów jest projekt stworzenia przy 
Prezesie UTK Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów (CEMM). 
Centrum zapewni organizację państwowych 
egzaminów dla kandydatów na maszynistów 
– zarówno na licencję, jak i świadectwo maszy-
nisty. Szerzej projekt ten został omówiony 
w rozdziale 9. 

Niezależnie jednak od powołania CEMM, 
przewoźnicy kolejowi muszą samodzielnie 
i aktywnie podejmować działania mające 
na celu ograniczenie ryzyka występowa-
nia zdarzeń SPAD w swoich organizacjach. 
Na podstawie informacji przekazywanych 
przez poszczególne podmioty i dyskusji 
w trakcie spotkań Zespołu ds. monitorowania 
bezpieczeństwa, stworzony został katalog 
dobrych praktyk (przedstawiony w Tab. 13). 
Podmioty powinny przeanalizować zasadność 
ich wdrożenia w warunkach swojej organizacji.

9 W 2019 r. w Polsce odnotowano 111 zdarzeń SPAD, z czego 7 miało miejsce na bocznicach kolejowych. Dane podawane 
do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej nie obejmują zdarzeń na bocznicach, stąd podana liczba wynosząca 104.
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obszar tematyczny proponowane działania

szkolenie

szerokie stosowanie szkoleń na symulatorach celem zapoznania 
maszynistów z postępowaniem w sytuacjach nietypowych, 
wpływem trudnych warunków atmosferycznych na warunki jazdy 
itp.;

pozyskiwanie informacji o brakach w wiedzy maszynistów lub 
obszarach wymagających dodatkowego szkolenia poprzez 
mechanizmy anonimowych testów wiedzy lub ankiet;

odtwarzanie podczas szkoleń i pouczeń okresowych nagrań 
z wideo rejestratorów obejmujących okoliczności zaistniałych 
zdarzeń SPAD;

regularne szkolenia dla maszynistów w zakresie technik 
utrzymywania koncentracji i uwagi;

sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzane przez 
instruktorów z innych jednostek organizacyjnych, nieznających 
egzaminowanych maszynistów;

wsparcie 
wykonywania 
obowiązków

stosowanie metody wskazuj i mów (ang. pointing and calling), 
w tym także podczas szkoleń na symulatorach;

wprowadzenie zasady „sterylnej kabiny”;

doposażenie maszynistów w okulary polaryzacyjne chroniące 
przed olśnieniem słonecznym;

wprowadzenie komunikatów dotyczących stacji najbliższego 
postoju pociągu na terminalach służbowych wyświetlających 
wewnętrzny rozkład jazdy;

doprecyzowanie w wewnętrznych instrukcjach zasad hamowania 
pociągów (np. wjeżdżania w peron z określoną maksymalną 
prędkością);

stworzenie dostępnego dla pracowników katalogu nagrań 
obsługiwanych linii kolejowych, umożliwiającego odświeżenie 
wiedzy na temat danej linii; 

przygotowanie materiałów (biuletynów, nagrań, interaktywnych 
map) zawierających informacje o miejscach szczególnie 
niebezpiecznych na danej linii kolejowej np. „dzikich przejść”, miejsc 
z ograniczoną widocznością sygnalizatorów lub peronów; 

wprowadzenie zakazu kontaktowania się z maszynistą podczas 
jazdy pociągu – zakaz ten dotyczyłby dyspozytorów i innych 
pracowników przewoźnika; dyspozytor powinien posiadać 
informację o aktualnym ruchu pociągu np. z czytników GPS 
i kontaktować się tylko podczas postoju pociągu; 

umieszczanie w kabinach pojazdów trakcyjnych naklejek 
przypominających o bezpiecznych zasadach prowadzenia pociągu;

Tab. 13 Propozycje działań ograniczających ryzyko wystąpienia zdarzenia SPAD
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W dłuższej perspektywie jednym z najbardziej 
obiecujących rozwiązań dla zapobiegania zda-
rzeniom typu SPAD jest wdrożenie w Polsce 
Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem 
(ETCS). Obecnie stosowany w naszym kraju 
system Samoczynnego Hamowania Pociągu 
(SHP) sprawdza jedynie czujność maszyni-
sty w określonych punktach trasy. Nie jest 
w stanie kontrolować tempa hamowania 
pociągu czy nawet odbierać sygnałów 
o konkretnych wskazaniach semafora. Z tego 
względu dopiero wdrożenie w Polsce na więk-
szą skalę systemu ETCS – zarówno po stronie 
infrastrukturalnej, jak i pojazdowej – umożliwi 

bieżące nadzorowanie prawidłowości pracy 
maszynisty i uniknięcie przypadków przejeż-
dżania sygnałów „Stój”. Oprócz wdrożenia 
ETCS poziomu 1 i 2 na głównych liniach 
kolejowych zgodnie z Krajowym Planem 
Wdrażania TSI „Sterowanie”, w ocenie 
Prezesa UTK konieczne jest również wdro-
żenie ETCS w uproszczonej wersji „Limited 
Supervision” na pozostałej części sieci kole-
jowej. Docelowo cała polska sieć kolejowa 
powinna być wyposażona w system ETCS 
zapewniający nadzorowanie pracy maszyni-
sty i pozwalający uniknąć popełniania przez 
niego błędów.

W 2020 r. odnotowano 36 zdarzeń związa-
nych z pracami torowymi, czyli o 31% mniej 
niż rok wcześniej. Mimo tego spadku liczba 
tych zdarzeń nadal utrzymuje się powyżej 
średniej z lat 2016-2018, wynoszącej 20 zda-
rzeń rocznie. Podczas prac inwestycyjnych 
w 2020 r. zginęła jedna osoba, o 2 mniej niż 
rok wcześniej.

Do zdarzeń związanych z inwestycjami najczę-
ściej dochodziło w wyniku nieprawidłowego 
zabezpieczenia miejsca robót (14 zdarzeń 
w 2020 r.). Polegają one na starciu taboru 

kolejowego z obiektami wchodzącymi w skraj-
nię czynnego toru – przeważnie pojazdami 
pracującymi na placu budowy (wywrotki, 
koparki), składowanymi materiałami, 
pozostawionymi narzędziami czy wózkami 
technologicznymi do przewozu narzędzi 
bądź materiałów. 

Kolejną najczęściej występującą przyczyną 
zdarzeń związanych z inwestycjami jest 
niezachowanie należytej ostrożności w trakcie 
wykonywania prac. Łącznie w ostatnich 
trzech latach doszło do 12 zdarzeń z tego 

obszar tematyczny proponowane działania

nadzór

wykorzystanie monitoringu w kabinach maszynistów w celu 
sprawdzenia prawidłowego zachowania podczas pracy 
(np. nieużywania telefonów komórkowych, braku osób postronnych);

wprowadzenie mechanizmu wiążącego ocenę pracy instruktorów 
z późniejszym prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez 
szkolonych przez nich maszynistów;

zwiększenie częstotliwości jazd instruktażowych i jazd kontrolnych 
dla maszynistów z krótkim stażem; 

wykonywanie jazd instruktażowych (krzyżowych) u maszynistów 
będących pod nadzorem innego maszynisty – instruktora 
(co najmniej 1 jazda krzyżowa w roku przypadająca na każdego 
maszynistę);

przeszkolenie członków komisji kolejowych z zasad odpowiedniego 
budowania pytań i tworzenia warunków do rozmowy sprzyjających 
kompleksowemu poznaniu okoliczności zdarzenia.

8.4  Zdarzenia w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych
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powodu (3 w 2018 r., 5 w 2019 r i 4 w 2020 r.). 
Najczęściej są to zdarzenia związane z potrą-
ceniem pracowników przez pociągi porusza-
jące się po torze czynnym w sąsiedztwie placu 
budowy. W 2020 r. do tej grupy zakwalifi-
kowano również zerwanie sieci trakcyjnej 
i uszkodzenie bramek trakcyjnych podczas 
wykonywania prac.

Przyczyną 9 zdarzeń w latach 2018 – 2020 
były błędy dyżurnych ruchu podczas prowa-
dzenia ruchu pociągów po torze czynnym 
(6 zdarzeń w 2019 r. i 3 zdarzenia w 2020 r.). 
Zdarzenia te najczęściej związane były 
z nieprawidłowym ułożeniem drogi prze-
biegu w sytuacji, gdy urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym zostały wyłączone na czas 
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prowadzenia prac. W efekcie prawidłowość 
ułożenia drogi przebiegu nie jest weryfi-
kowana i dochodzi do zdarzeń związanych 
z rozpruciem rozjazdów.

Osiem razy doszło do zdarzenia wskutek nie-
prawidłowego wykonania prac. Okoliczności 
tych zdarzeń najczęściej dotyczą nieprawidło-
wości w zakresie parametrów toru (nadmiar 
tłucznia, brak wystarczającego podsypania 
toru, nadmierna wichrowatość) lub sieci trak-
cyjnej (niewłaściwa regulacja lub zakotwienie). 

W trakcie prac inwestycyjnych dochodzi 
również do typowych zdarzeń występujących 
ogólnie w systemie kolejowym. W latach 
2018 – 2020 ośmiokrotnie wystąpiły zda-
rzenia typu SPAD, przy czym w 2020 r. jedno 
zdarzenie polegało na niezatrzymaniu pojazdu 
kolejowego przed semaforem przy prowadze-
niu prac inwestycyjnych, a drugie na rozpoczę-
ciu jazdy bez zezwolenia. Do 7 zdarzeń doszło 
również z winy użytkowników przejazdów 
kolejowo-drogowych zlokalizowanych 
w obrębie prowadzonych prac inwestycyjnych 
(5 zdarzeń w 2019 r. i 2 zdarzenia w 2020 r.). 

Typowymi konsekwencjami zdarzeń pod-
czas prac inwestycyjnych są starcia pociągu 
z różnymi obiektami skutkujące uszkodze-
niami poszycia, wybitymi szybami itp. Często 
dochodzi także do uszkodzeń infrastruktury 
(zerwanie sieci trakcyjnej, uszkodzenie kon-
strukcji wsporczych czy rozprucie rozjazdów) 
oraz taboru. Ostatnia klasyfikacja dotyczy 
uszkodzeń powstałych  w inny sposób aniżeli 
wskutek starcia z obiektami związanymi z pro-
wadzonymi pracami. Mogą to być np. przypadki 
połamania pantografów wskutek zerwania 
sieci trakcyjnej przez pracującą koparkę albo 
wskutek nieprawidłowego montażu sieci. 

Wypadki i incydenty związane z pracami inwe-
stycyjnymi w dużej mierze są efektem nie-
przestrzegania obowiązujących procedur i nie-
zachowania ostrożności przez pracowników 
na placu budowy. Z tego względu w ocenie 
Prezesa UTK kluczowe jest podnoszenie 
kompetencji pracowników w zakresie zasad 
bezpiecznego wykonywania prac na obszarze 
kolejowym. Dobrą praktyką jest także czer-
panie z wiedzy innych i wzajemna wymiana 
doświadczeń o zagrożeniach i wdrożonych 

środkach zapobiegawczych. Wiedza ta może 
pochodzić z innych placów budowy tej samej 
firmy lub od podmiotów współpracujących. 
Należy także pamiętać, że wszelka infor-
macja o zagrożeniach na placu budowy czy 
zasadach związanych z bezpieczeństwem 
musi bezwzględnie docierać do wszystkich 
podwykonawców. 

Bardzo istotną rolę do odegrania w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa prac inwesty-
cyjnych ma zarządca infrastruktury. Zarządca 
powinien niezwłocznie reagować i podejmować 
działania w kierunku dyscyplinowania wyko-
nawców w przypadku stwierdzenia wszelkich 
nieprawidłowości. Punktem wyjścia do tych 
działań powinno być oczywiście zwiększenie 
liczby kontroli realizowanych na placu budowy. 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
zarządca powinien dysponować skutecznymi 
instrumentami dyscyplinowania wykonawców, 
w szczególności o charakterze finansowym. 

W celu trwałego zmniejszenia liczby zdarzeń 
przy inwestycjach, oprócz działań nakierowa-
nych na szkolenie pracowników i egzekwowa-
nie obowiązujących procedur, konieczne jest 
również wdrożenie dodatkowych rozwiązań 
technicznych. W ocenie Prezesa UTK na pla-
cach budów realizowanych przy czynnych 
torach kolejowych standardem powinno być 
odgradzanie czynnego toru barierami utrud-
niającymi przypadkowe wejście pracowników 
w skrajnię toru, jak również ograniczającego 
możliwość jej naruszenia przez składowane 
materiały. W celu zabezpieczenia pracowników 
przed potrąceniami przez pociąg należy także 
stosować automatyczne systemy ostrzegające 
pracowników przed nadjeżdżającym pociągiem.

Obiecującym kierunkiem działań w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa prac inwestycyj-
nych jest także uwzględnienie kryteriów doty-
czących bezpieczeństwa w postępowaniach 
przetargowych ogłaszanych przez zarządcę 
infrastruktury. Proponowane rozwiązania 
mogłyby mieć różny charakter: zmierzać 
do zdyskwalifikowania lub zmniejszenia szans 
wyboru wykonawców, którzy nie przestrze-
gają wymagań w zakresie bezpieczeństwa albo 
premiować podmioty, które zobowiążą się 
do stosowania ponadprzeciętnych systemów 
zabezpieczeń placu budowy.
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W 2020 r. doszło do 462 zdarzeń związanych 
ze stanem technicznym taboru kolejowego, 
co oznacza spadek o 19,5% względem 
roku poprzedniego. Zmiana ta jest więc 
niemal identyczna jak analogiczny wskaźnik 
liczony dla wszystkich wypadków (-22,6%). 
Nie zmienił się najczęściej występujący rodzaj 
zdarzenia - incydenty kategorii C68, związane 
z rozerwaniem składu pociągu, bez zbiegnięcia 
wagonów. Odnotowano 221 zdarzeń tej kate-
gorii w 2020 r., przy 261 rok wcześniej (spadek 
o 15,3%). Drugą pod względem liczebności 
zdarzeń kategorią były incydenty katego-
rii C54 (usterki wagonów stwierdzone przez 
DSAT i potwierdzone w warunkach warsztato-
wych lub stwierdzone przez personel), których 
w 2020 r. było 189 (przy 229 rok wcześniej, 
spadek o 17,5 %). Pozostałe kategorie zdarzeń 
występowały znacznie rzadziej.

Jako przyczynę incydentów kategorii C68 
komisje kolejowe najczęściej wskazywały 
osłabienie struktury materiałowej haka 
sprzęgu w związku ze starym uszkodzeniem 
(88 przypadków). Kolejnych 54 incydentów 
było skutkiem zmęczenia materiału haka 
sprzęgu. W sumie zatem aż 64,3% incydentów 
kategorii C68 spowodowanych zostało uszko-
dzeniem sprzęgu cięgłowego (wzrost z 60,5% 
w 2019 r.). 

Z analizy zdarzeń kolejowych kat. B10, B11, 
C53 i C54 wynika, że niezależnie od rodzaju 
pojazdu do zdarzeń tych kategorii najczę-
ściej dochodzi w wyniku uszkodzeń układu 
hamulcowego. W przypadku pojazdów 
trakcyjnych i specjalnych (kat. B10 i C53) 
w drugiej kolejności znajdują się uszkodzenia 
odbieraków prądu, zaś w przypadku wagonów 
(kat. B11 i C54) – łożysk osiowych. W sumie 
dla wszystkich czterech kategorii zdarzeń 
można zauważyć, że układ hamulcowy 
i łożysko są kluczowymi elementami powodu-
jącymi ich zaistnienie. W wyniku uszkodzenia 
tych elementów w 2020 r. doszło łącznie 
do niemal trzech czwartych (73,3%) zdarzeń 
kat. B10, B11, C53 i C54 (41,9% w przy-
padku awarii układu hamulcowego i 31,4% 
w przypadku uszkodzeń łożysk). Warto także 
dodać, że w 2020 r., po wyraźnym wzroście 
w 2019 r. (12 zdarzeń), poprawiła się sytuacja 

w zakresie zdarzeń związanych z uszkodze-
niem osi zestawu kołowego. W 2020 r. odno-
towano 2 takie przypadki, co stanowi spadek 
aż o 83% w stosunku do roku poprzedniego.

Łącznie w 2020 r. Prezes UTK przeprowa-
dził 176 kontroli związanych z oceną stanu 
technicznego i procesu utrzymania pojazdów 
kolejowych, w toku których stwierdzono 
508 nieprawidłowości. Średnio w jednej 
kontroli identyfikowano niemal trzy (2,89) nie-
prawidłowości, co oznacza wzrost wskaźnika 
o 0,84 w stosunku do 2019 r., gdy wskaźnik 
nieprawidłowości dla tych zakresów kontroli 
wyniósł 2,05. 

W wyniku prowadzonych działań Prezes UTK 
może w określonych okolicznościach wydać 
decyzję administracyjną wyłączającą pojazd 
kolejowy z eksploatacji lub ograniczającą jego 
eksploatację. W 2020 r. Prezes UTK wyko-
rzystał taką możliwość 322 razy, wydając 
114 decyzji dotyczących wyłączenia z eksplo-
atacji pojazdów kolejowych oraz 208 decyzji 
ograniczających eksploatację pojazdów 
kolejowych. 

Obszar utrzymania pojazdów kolejowych 
jest także weryfikowany przez Prezesa UTK 
w ujęciu systemowym – w ramach kontroli sys-
temów zarządzania utrzymaniem posiadanych 
przez podmioty odpowiedzialne za utrzy-
manie wagonów towarowych i systemów 
zarządzania bezpieczeństwem posiadanych 
przez przewoźników kolejowych i zarządców 
infrastruktury. W 2020 r. Prezes UTK przepro-
wadził w sumie 65 kontroli w zakresie funkcjo-
nowania systemu zarządzania utrzymaniem, 
w trakcie których stwierdzono 329 nieprawi-
dłowości. Wskaźnik nieprawidłowości w tym 
przypadku wyniósł 5,06, co oznacza, że utrzy-
mał się on na podobnym poziomie jak w roku 
poprzednim. Dodatkowo w ramach 47 kontroli 
w zakresie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem zidentyfikowano 86 nieprawidłowości 
dotyczących stanu technicznego pojazdów 
kolejowych, co przełożyło się na wskaźnik 
nieprawidłowości wynoszący 1,83. 

Jedne z poważniejszych zidentyfikowanych 
w 2020 r. nieprawidłowości w zakresie stanu 

8.5  Awarie i usterki taboru



technicznego pojazdów kolejowych dotyczyły 
wymiany w trakcie procesu utrzymania w nie-
których typach spalinowych zespołów trakcyj-
nych tarcz hamulcowych oraz kół na inne niż 
wskazane w dokumentacji technicznej danego 
typu pojazdu. Korzystanie z zamienników 
części oryginalnych jest dopuszczalne na grun-
cie obowiązujących przepisów, jednak pod-
mioty odpowiedzialne za utrzymanie powinny 
być w stanie wykazać, że zastosowane 
w pojazdach komponenty mają identyczne 
funkcje oraz parametry jak komponenty orygi-
nalnie wykorzystane w pojeździe. Tymczasem 
w analizowanej sytuacji brak było takiej oceny. 
W efekcie Prezes UTK wydał decyzje ograni-
czające eksploatację 70 pojazdów.

Doświadczenia płynące z tych kontroli 
w sposób szczególny każą zwrócić uwagę 
na kwestię doboru odpowiednich części 
zamiennych stosowanych w pojazdach 
kolejowych. Podmioty odpowiedzialne 
za utrzymanie powinny pamiętać o koniecz-
ności uwzględnienia w systemie zarządzania 
utrzymaniem rozporządzenia 2018/545. 
Akt ten narzuca pewne obowiązki związane 
z zarządzaniem zmianami w dopuszczonych 
do eksploatacji pojazdach m.in. ich klasyfika-
cją do określonej kategorii i uzupełnianiem 
stosownej dokumentacji. Zadania z tym 
związane mogą być wykonywane przez inny 
podmiot niż ECM, jednak w każdym przy-
padku ECM musi otrzymać informację o ich 
wyniku zanim wystawione zostanie przy-
wrócenie do eksploatacji w myśl wymagań 
rozporządzenia 2019/779. 

Skuteczne nadzorowanie zgodności części 
zamiennych stosowanych w pojazdach 
wymaga posiadania dostępu do odpowiedniej 
dokumentacji technicznej. Podmioty odpo-
wiedzialne za utrzymanie muszą zagwaranto-
wać sobie dostęp do tego rodzaju dokumenta-
cji w momencie zakupu pojazdu. Prezes UTK 
przypomniał o tym również innym podmiotom 

będącym właścicielami pojazdów np. urzędom 
marszałkowskim. 

W kontekście istotnej roli, jaką pełnią 
w warunkach polskich właściciele pojazdów 
będący podmiotami o charakterze publicz-
nym (urzędy marszałkowskie), Prezes UTK 
zidentyfikował również problem braku lub 
ograniczonego udziału ECM w postępowa-
niach przetargowych na realizację procesu 
utrzymania. Mając na uwadze obowiązki ECM 
na gruncie obowiązującego prawa nie powinno 
dochodzić do sytuacji, gdy w decyzję o wybo-
rze wykonawcy naprawy pojazdu nie jest 
zaangażowany ECM. Urzędy marszałkowskie 
powinny współpracować z ECM przypisa-
nymi do danego pojazdu (którymi z reguły 
są przewoźnicy operujący na danym terenie) 
w zakresie, zapewnienia udziału ECM w całym 
procesie np. poprzez uczestnictwo w pracach 
komisji przetargowej. 

Mimo spadku liczby zdarzeń związanych 
z uszkodzeniami osi zestawów kołowych, 
zagrożenie to jest nadal realne i tak samo 
aktualne pozostają również zalecenia sfor-
mułowane przez Prezesa UTK po zdarzeniach 
z 2019 r.:

rejestracja zestawów kołowych, zgodnie 
z rekomendacją Europejskiej Agencji 
Kolejowej (obecnie: Agencji Kolejowej 
Unii Europejskiej) po wypadku kolejowym 
pod Viareggio;

każdorazowe zlecanie badań własności 
mechanicznych, metalograficznych i składu 
chemicznego dla ustalenia przyczyn 
złamania osi; 

wprowadzenie systemowych rozwiązań 
dotyczących weryfikacji pracy osób wyko-
nujących badania nieniszczące (NDT) osi, 
które uległy uszkodzeniu, a także przeana-
lizowania obciążenia pracą tych osób.
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9 Najważniejsze działania 
     Prezesa UTK w 2020 r.

Jednym z najważniejszych zadań Prezesa 
UTK w 2020 r. było monitorowanie i wspie-
ranie rynku kolejowego w trakcie epidemii 
COVID-19. Na bieżąco gromadzone były dane 
dotyczące różnych aspektów funkcjonowania 
sektora kolejowego m.in. frekwencji w pocią-
gach, zachorowań pracowników, dostępności 
środków ochrony indywidualnej itp. Stanowiły 
one podstawę do podejmowania różnorod-
nych decyzji przez Centrum Zarządzania 
Kryzysowego działające przy Ministrze 
Infrastruktury. W sumie od marca 2020 r. było 
to 9 tysięcy cząstkowych sprawozdań, na pod-
stawie których Prezes UTK przygotował 
łącznie ponad 300 dziennych raportów. 

W trakcie pierwszej fali pandemii, gdy sytuacja 
związana z dostępnością środków ochrony 
osobistej była najtrudniejsza, zadaniem 
Prezesa UTK było również rozdyspono-
wanie do spółek kolejowych środków 
ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw 
Materiałowych. Dodatkowo Prezes UTK 
informował odpowiednie służby graniczne 
o danych drużyn trakcyjnych pociągów 
towarowych przekraczających granice, 
co umożliwiało zwolnienie pracowników z sze-
regu obostrzeń m.in. konieczności odbycia 
kwarantanny. W sumie Prezes UTK współ-
pracował przy tej okazji z 45 podmiotami 
operującymi w przewozach transgranicznych. 
Wprowadzenie tego mechanizmu w znaczący 
sposób przyczyniło się do zapewnienia płyn-
ności towarowych przewozów międzynarodo-
wych koleją, dzięki czemu transport kolejowy 
towarów w dobie pandemii okazał się być 
najmniej narażony na utrudnienia.

Epidemia nie zatrzymała jednak rów-
nież innych działań realizowanych przez 
Prezesa UTK. W 2020 r. kontynuowana była 
współpraca z producentami innowacyjnych 
systemów zabezpieczenia przejazdów kolejo-
wo-drogowych, opartych o technologie iden-
tyfikacji i rejestrowania przypadków łamania 
przepisów przez kierowców. Pozyskany w ten 
sposób materiał dowodowy trafi następnie 

do odpowiednich organów w celu podjęcia 
na tej podstawie działań egzekwujących 
przepisy. W drugiej połowie lipca 2020 r. 
na przejeździe kolejowo-drogowym katego-
rii D na linii kolejowej nr 138 w km 12,897 
w miejscowości Imielin w województwie 
śląskim został uruchomiony system SPW-1M 
produkcji polskiej firmy MONAT sp. z o.o. 
Funkcjonował on testowo do listopada 2020 r. 
Wnioski płynące z tego okresu potwierdzają, 
że poziom przestrzegania obowiązujących 
przepisów jest niski. Aż 70% kierowców 
nie zatrzymywało się przed znakiem „Stop”. 
Tymczasem brak zachowania należytej ostroż-
ności przed przejazdem jest główną przyczyną 
późniejszych wypadków. 

W 2021 r. planowane są dalsze wdrożenia 
innowacyjnych systemów zabezpieczenia 
przejazdów kolejowo-drogowych przez 
kolejnych producentów. Testowane będą 
m.in. rozwiązania oparte na niezależnych źró-
dłach zasilania w energię elektryczną, a także 
urządzenia montowane ma innych kategoriach 
przejazdów aniżeli D. Równolegle Prezes UTK 
rozpoczął również działania w kierunku uru-
chomienia projektu zmierzającego do zabu-
dowy tego rodzaju urządzeń na większej 
liczbie przejazdów.  

Prezes UTK pod koniec 2020 r. przekazał 
do Ministerstwa Infrastruktury projekt 
suplementu do Krajowego Planu Wdrażania 
TSI Sterowanie obejmującego wdrożenie 
na polskiej sieci kolejowej ETCS w wariancie 
Limited Supervision (ETCS L1 LS). System ten 
miałby docelowo objąć część sieci kolejowej, 
która nie jest planowana do wyposażenia 
w urządzenia ETCS poziomu 1 lub 2. Na zle-
cenie Prezesa UTK z udziałem ekspertów 
przygotowany został optymalny model konfi-
guracji ETCS L1 LS w warunkach polskiej sieci 
kolejowej, który został ujęty w projektowanym 
suplemencie. Wdrożenie ETCS L1 LS to jedno 
z kluczowych rozwiązań mających docelowo 
ograniczyć liczbę zdarzeń typu SPAD występu-
jących na sieci kolejowej w Polsce. 



W 2020 r. zakończyły się prace nad aktu-
alizacją Listy Prezesa UTK w części doty-
czącej wymagań dla pojazdów kolejowych. 
Ostateczna wersja Listy dla podsystemu „tabor” 
opublikowana została 7 grudnia 2020 r. Nowa 
wersja Listy była efektem przeglądu krajowych 
przepisów technicznych, którego celem było 
ograniczenie zbędnych przepisów krajowych 
zawartych w jej dotychczasowej wersji i powiela-
jących często wymagania samych TSI. W efekcie 
przeglądu ograniczono liczbę wymagań dotyczą-
cych zgodności taboru z polską siecią kolejową 
z 53 do 16. W znaczący sposób przekłada się 
to na zapewnienie interoperacyjności poprzez 
usystematyzowanie i ujednolicenie obowiązują-
cych wymagań technicznych. 

Mimo epidemii w 2020 r. nadal pracował 
Zespół ds. monitorowania poziomu bez-
pieczeństwa. Po pierwszym posiedzeniu 
na początku roku jeszcze w formule stacjonar-
nej, Zespół przeszedł w tryb spotkań zdalnych, 
który kontynuowany był przez pozostałą część 
roku. W sumie odbyło się sześć spotkań Zespołu, 
poświęconych zdarzeniom SPAD (2 spotkania), 
stosowania części zamiennych w pojazdach kole-
jowych, modernizacji ram wózków w niektórych 
typach pojazdów, kolizji pociągów ze zwierzę-
tami oraz wypadków z udziałem maszynistów 
z krótkim stażem pracy. 

Do sfery wirtualnej przeniósł się także projekt 
„Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym”. W ramach 
zrealizowanej w trybie zdalnym uroczystości 
podpisania Deklaracji do grona przedsiębiorstw 
i instytucji deklarujących przestrzeganie zasad 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
dołączyło kolejnych 17 sygnatariuszy. Odbyło się 
także II Forum Kultury Bezpieczeństwa, poświę-
cone tematowi „Czynnika ludzkiego w IV pakiecie 
kolejowym i jego roli w kształtowaniu kultury 
bezpieczeństwa”. Spotkało się ono z dużym zain-
teresowaniem ze strony sygnatariuszy, o czym 
świadczy obecność niemal 150 uczestników. 
Ponadto zrealizowany został film edukacyjny, 
a także przygotowano II wydanie Magazynu 
Kultury Bezpieczeństwa. 

Z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych 
odbyły się także szkolenia w ramach projektu 

Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK). 
Przez cały rok zorganizowano w sumie 13 szko-
leń, w których uczestniczyło 1 173 przedstawi-
cieli rynku kolejowego10. Po raz pierwszy część 
szkoleń była organizowana także z udziałem 
zewnętrznych wykładowców. Oprócz szkoleń 
kierowanych do podmiotów zewnętrznych, 
w ramach Akademii Rozwoju Inspektora 
odbyło się także 39 szkoleń wewnętrznych, 
w których uczestniczyły w sumie 634 osoby. 
Średnio jeden inspektor UTK w ciągu roku miał 
zatem okazję uczestniczyć w aż 10 szkoleniach. 

Zdalnie realizowano także zajęcia eduka-
cyjne w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. 
Dzięki temu udało się przeprowadzić w sumie 
132 lekcje z zakresu bezpieczeństwa na kolei, 
w tym 110 bezpośrednio w szkołach i przed-
szkolach oraz 22 w formie online. Na stronie 
internetowej projektu www.kolejoweabc.pl 
zostały także udostępnione materiały eduka-
cyjne m.in. oprogramowanie multimedialne 
wykorzystywane w trakcie lekcji kolejowego 
bezpieczeństwa prowadzonych przez eduka-
torów UTK czy podręczniki online dla trzech 
grup wiekowych – przedszkolaków, uczniów 
klas I – III oraz klas IV – VI. Ponadto w ramach 
projektu realizowana jest kampania medialna, 
dostępne są gry i quizy zawierające wątki 
edukacyjne, a także organizowane są konkursy 
dla dzieci, jak tzw. Akcja Mural. 

Rok 2020 to także bardzo istotny czas 
dla projektu Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów. Prace legisla-
cyjne nad uchwalaniem stosownych przepisów 
w istotny sposób posunęły się do przodu. 
Przenalizowane i rozpatrzone zostały poprawki 
wynikające z procesu konsultacji publicznych 
i uzgodnień międzyresortowych. Poprawiony 
projekt został skierowany do ponownych 
uzgodnień, a następnie pozytywnie rozpa-
trzony przez Komitet ds. Cyfryzacji i Komitet 
ds. Europejskich. Równolegle trwały niezbędne 
prace zmierzające do uruchomienia działalno-
ści Centrum. Podpisana została umowa najmu 
powierzchni przy Alejach Jerozolimskich 211 
w Warszawie. Cały czas realizowane były 
również prace nad stworzeniem odpowiednich 
rozwiązań informatycznych i dostawą symula-
torów pojazdów kolejowych. 

10 Podane dane dotyczące liczby uczestników szkoleń stanowią sumę liczby wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach. 
Ta sama osoba uczestnicząca w kilku szkoleniach jest zatem liczona kilkukrotnie.
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