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Szanowni Państwo,

wzorem poprzednich lat oddaję do Państwa dyspozycji dokument 
obrazujący stan rynku transportu kolejowego i stan bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego.

Rok 2013 był kolejnym rokiem uciążliwych modernizacji, co przełożyło się 
na spadki na rynku przewozów pasażerskich. Z danych wynika, że koleją 
podróżowało mniej osób, wykonano również mniejszą pracę przewozową. 
Za przyczynę takiego stanu rzeczy można uznać gwałtowne przyspie-
szenie prac modernizacyjnych powodujących wyłączenia odcinków, 
wydłużenie czasów przejazdu i opóźnienia. Inwestycje, szczególnie te 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, nabrały tempa w związku 
z koniecznością zachowania terminów zakończenia projektów i prawi-
dłowego rozliczenia funduszy z perspektywy finansowej 2007-2013. 
Modernizacje i inwestycje mają na celu wzrost konkurencyjności kolei 
względem transportu drogowego, należy jednak mieć świadomość, 
że cel ten ma szansę zostać osiągnięty dopiero po ich zakończeniu. 
Uciążliwości wynikające z prowadzenia prac remontowych na czynnych 
liniach kolejowych wpływają negatywnie na parametry analizowane na 
rynku przewozów pasażerskich.

Warto jednak odnotować, że na rynku przewozów towarowych, pomimo 
wspomnianych niedogodności związanych z licznymi modernizacjami, 
miał miejsce wzrost parametrów rynkowych. Ponadto dane zgromadzone 
w „Rejestrze zdarzeń kolejowych” wskazują na zmniejszenie liczby od-
notowanych zdarzeń, jak również na mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych 
i ciężko rannych w wypadkach na liniach kolejowych.

Jestem przekonany, że efekty prowadzonych prac w postaci krótszych 
czasów przejazdów, większego komfortu podróżnych w nowym taborze, 
stworzenia atrakcyjnej sieci połączeń, odnowionych dworców, zmoder-
nizowanych i licznych terminali towarowych, a także nowych rozwiązań 
z dziedziny bezpieczeństwa, zachęcą Państwa do korzystania z usług kolei. 

Z życzeniami interesującej lektury

Krzysztof Dyl

Krzysztof Dyl
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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CZĘŚĆ I: 
OCENA FUNKCJONOWANIA 
RYNKU TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO W 2013 R.



 

 

Transport drogowy 
dominuje w Unii 
Europejskiej (UE), 
jednak polityka UE 
ukierunkowana jest na 
promocję transportu 
kolejowego

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi dokładną analizę stanu rynku kolejowego, nakreślając jednocześnie jego dalsze perspektywy roz-
woju. Dane, na których oparte zostało przedmiotowe opracowanie, pochodzą od licencjonowanych przewoźników, zarządców 
infrastruktury oraz organizatorów publicznego transportu kolejowego, którzy zobligowani są do udzielenia na bieżąco - w ujęciu 
miesięcznym, kwartalnym, rocznym - Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) informacji z działalności na rynku dla celów 
kontroli i monitoringu1.Pozwala to na aktywną współpracę regulatora z uczestnikami rynku kolejowego oraz w rezultacie możliwość 
lepszego określania barier i szans rozwoju dla polskiej kolei.

Ocena odzwierciedla sytuację rynku kolejowego w Polsce w 2013 r., również z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły w stosunku 
do wcześniejszych okresów. Przedstawiona analiza ma dynamiczny charakter, obrazuje wiele parametrów rynku, tendencje oraz 
zależności między zjawiskami, dzięki czemu pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania rynku i jego zmian na przestrzeni lat. 
Zawarte w opracowaniu dane mogą zatem być punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji o działaniach na rzecz wzrostu kon-
kurencyjności kolei wobec innych środków transportu.

W dokumencie poddano analizie najważniejsze zagadnienia dotyczące rynku przewozów oraz udostępniania infrastruktury kole-
jowej w Polsce, w tym w szczególności:

 ■ cechy charakterystyczne i diagnozę stanu rynku transportu kolejowego w Polsce,

 ■ rynek przewozów pasażerskich i rynek przewozów towarowych, w tym strukturę podmiotową, przedmiotową i taborową, 
udzielanie licencji, wskaźniki efektywności rynku, aspekty ochrony praw pasażerów, grupy towarowe oraz przewozy towa-
rów w systemie intermodalnym i towarów niebezpiecznych,

 ■ rynek infrastruktury kolejowej, w tym wskaźniki efektywności, analizę wysokości opłat za dostęp oraz ocenę jakości i do-
stępności infrastruktury kolejowej,

 ■ rolę regulatora rynku oraz zakres podejmowanych decyzji regulacyjnych dotyczących dostępu do infrastruktury kolejowej,

 ■ zagadnienia dotyczące rynku przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury kolejowej oraz konkurencji międzyga-
łęziowej w Unii Europejskiej na tle polskiego rynku kolejowego.

W trakcie prowadzenia analiz i badań statystycznych wykorzystano dodatkowo wtórne źródła informacji, pochodzące między 
innymi ze zbiorów danych: Głównego Urzędu Statystycznego, Europejskiego Urzędu Statystycznego „Eurostat”, działających przy 
Komisji Europejskiej grup roboczych ds. monitorowania rynku kolejowego i ds. organów regulacyjnych oraz europejskich organi-
zacji zrzeszających przedsiębiorców kolejowych, w tym między innymi: Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of 
Railways - UIC) i Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway - CER) 
oraz Międzynarodowego Związku Przedsiębiorstw Transportu Kombinowanego (International Union for Road-Rail Combined 
Transport- UIRR).

1  Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1594, z późn. zm.)6



Rynek przewozów pasażerskich

Zmiany na rynkach przewozów pasażerskich w państwach Unii Europejskiej

1. Rynek przewozów pasażerskich

1.1. Zmiany na rynkach przewozów 
pasażerskich w państwach Unii 
Europejskiej

1.1.1. Charakterystyka znaczenia kolei 
w przewozach pasażerskich

Transport pełni kluczową rolę w Unii Europejskiej (UE), pozwala-
jąc przemieszczać się jej mieszkańcom zarówno w codziennych 
dojazdach do pracy i szkoły, w podróżach służbowych czy też wy-
jazdach rekreacyjnych. Ze względu na wysoki stopień motoryzacji 
(483 samochody/1000 mieszkańców w 2011 r.) i rozwiniętą siatkę 

dróg, zdecydowana większość 
podróży odbywa się przy użyciu 
samochodów, ale problemy 
z kongestią i zanieczyszczeniem 
powietrza sprawiają, że polityka 
UE ukierunkowana jest na pro-
mocję transportu kolejowego. 
Dokumenty programowe w tej 
dziedzinie zostały uchwalone 
na początku XXI w. Zarówno 
Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Unii Europejskiej (tzw. 
Strategia Goeteborska), jak i Biała 

Księga z 2001 r. wskazywały na konieczność uatrakcyjnienia al-
ternatywnych wobec drogowego środków transportu. Jednym 
z założeń nowej Białej Księgi w sprawie transportu z 2011 r. 
jest przeniesienie większości ruchu pasażerskiego na średnie 
odległości na kolej w perspektywie do 2050 r. Jak widać, są to 
założenia przewidziane do realizacji w długim horyzoncie cza-
sowym. Nadal ponad 80% podróży pasażerskich odbywa się po 
drogach, o czym decyduje najczęściej wygoda, jako że samochód 
zapewnia dojazd „od drzwi do drzwi”. Z badania Eurobarometru, 
przeprowadzonego w 2013 r. wśród mieszkańców UE wynika, 
że 12% z nich codziennie podróżuje koleją, 6% co najmniej raz 
w tygodniu, tyle samo kilka razy w ciągu miesiąca. Jednak aż 
jedna trzecia mieszkańców Unii nie jeździ pociągami wcale. 

We Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, a ostatnio także 
w Wielkiej Brytanii zaczęto rozwijać koleje dużych prędkości, 
zarówno jeśli chodzi o specjalną infrastrukturę, jak i tabor mogący 
poruszać się z prędkością powyżej 200 km/h. Kraje te borykają 
się z negatywnymi skutkami wysokiego udziału transportu 
drogowego i zaczęły realizować politykę wsparcia kolei jako 
bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego środka transportu. 
Większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej postanowiła 
natomiast nadrobić zaniedbania w budowie nowych dróg, współ-
czynnik motoryzacji rósł bardzo dynamicznie, a modernizacja 
kolei znalazła się na dalszym planie, co sprzyjało marginalizacji 
tego środka transportu. Konkurencyjność kolei w stosunku do 
innych gałęzi transportu w Unii Europejskiej wzrosła na skutek 
ponad jedenastokrotnego wydłużenia w latach 1985-2013 sieci 
linii dużych prędkości (z 643 km do 7259 km).

Tab. 1: Długość linii dużych prędkości pozwalających na poruszanie się z prędkościami ≥ 250 km/h w poszczegól-
nych krajach Unii Europejskiej (w km)

Austria Belgia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Holandia
Wielka 

Brytania
Unia 

Europejska

1985 - - - - 419 224 - - 643

1990 - - 90 - 710 224 - - 1 024

1995 - - 447 471 1 281 248 - - 2 447

2000 - 72 636 471 1 281 248 - - 2 708

2003 - 137 875 1 069 1 540 248 - 74 3 943

2004 - 137 1 196 1 069 1 540 248 - 74 4 264

2005 - 137 1 196 1 111 1 540 248 - 74 4 296

2006 - 137 1 285 1 283 1 540 876 - 74 5 205

2007 - 137 1 285 1 532 1 872 562 - 113 5 501

2008 - 137 1 285 1 620 1 872 744 - 113 5 771

2009 - 209 1 285 1 625 1 872 923 120 113 6 147

2010 - 209 1 285 2 077 1 896 923 120 113 6 623

2011 - 209 1 285 2 165 2 036 923 120 113 6 851

2012 93 209 1 334 2 165 2 036 923 120 113 6 993

2013 93 209 1 334 2 431 2 036 923 120 113 7 259

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych UIC

Transport drogowy 
dominuje w Unii 
Europejskiej (UE), 
jednak polityka UE 
ukierunkowana jest na 
promocję transportu 
kolejowego
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Zmiany na rynkach przewozów pasażerskich w państwach Unii Europejskiej

Aktualnie w budowie jest 2705 km linii dużych prędkości, 
z czego blisko połowa w Hiszpanii (1308 km). We Francji trwa 
budowa 757 km, a w Niemczech 428 km linii dużych prędkości. 
W Polsce do prędkości 250 km/h dostosowywana jest Centralna 
Magistrala Kolejowa z Warszawy do Katowic i Krakowa na od-
cinku Korytów - Zawiercie o długości 207 km.

We Francji i w Hiszpanii większość przewozów dalekobież-
nych odbywa się już w tej chwili pociągami dużych prędkości 
(odpowiednio 58% i 49%). Jednocześnie należy pamiętać, że 
w Hiszpanii skoncentrowano się na budowie kolei dużych pręd-
kości, zaniedbując jednocześnie istniejące linie konwencjonalne, 
na których zmniejszyła się liczba pasażerów.

1.1.2. Dynamika kolejowych przewozów 
pasażerskich w Europie

Dysponując danymi kwartalnymi z baz danych Eurostat z 22 
krajów, można zaobserwować zmiany, które zaszły w tym 
segmencie rynku w ostatnim okresie. Liczba pasażerów prze-
wiezionych w 2013 r. była o 30 mln mniejsza od tej z 2012 r., co 
stanowi niewielki spadek o 0,38%. Widać wyraźnie, że najwięcej 
osób korzysta z usług kolei w pierwszym kwartale, a najmniej 
w trzecim, który przypada na okres wakacyjny, kiedy znacznie 
zmniejszają się regularne dojazdy do szkoły i pracy. Wyniki 
za 2013 r. są bardzo podobne do tych za rok poprzedni, jak 
również do tych za rok 2011, dlatego można mówić o pewnej 
stagnacji na rynku.

Rys. 1: Liczba przewiezionych pasażerów w 22 krajach UE, dla których dostępne są dane, w poszczególnych kwarta-
łach w latach 2012–2013

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych oszacowanych przez Eurostat

Dane organizacji CER dotyczące wykonanej w transporcie 
pasażerskim pracy przewozowej wskazują na kontynuację 
powolnego, ale wzrostowego trendu w krajach tzw. „Starej 
Piętnastki” (0,3% w 2013 r.), przy jednoczesnym bardzo za-
uważalnym spadku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
(-6,1% w 2013  ). Opisane w tym rozdziale tendencje dotyczące 
powolnego odbicia na pasażerskim rynku kolejowym w Europie 

Zachodniej, przy jednoczesnym regresie w nowych państwach 
członkowskich znajdują więc odbicie w danych za 2013 r. Dane 
dotyczące Polski, które zostaną zaprezentowane w kolejnych 
rozdziałach, wpisują się w trend panujący w naszym regionie 
Europy. Duży spadek wykonanej pracy przewozowej jest tu 
szczególnie istotny, jako że to przede wszystkim kolej daleko-
bieżna traci na znaczeniu.

Rys. 2: Praca przewozowa w krajach UE15+Szwajcaria oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-
2013 (mld pasażerokilometrów)
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1.2. Konkurencja międzygałęziowa 
na polskim rynku przewozów 
pasażerskich

Wg danych GUS w 2013 r. łącznie ze wszystkich gałęzi transpor-
tu skorzystało w Polsce o blisko 489,3 mln pasażerów mniej niż 

w 2001 r. Spadek liczby przewiezionych pasażerów względem roku 
poprzedniego, wyniósł 4,2%. We wszystkich gałęziach transportu 
przewieziono 746,7 mln pasażerów, o 32,5 mln mniej niż w 2012 r. 
Spadek dotyczył transportu samochodowego, o około 6%2 oraz 
transportu kolejowego o 1,2%. Największą dynamikę wzrostową 
zanotował transport lotniczy, o ponad 6,7%. Wzrost o 1,7% wg 
liczby przewiezionych pasażerów odnotowała również żegluga 
śródlądowa. W 2013 r. średnia odległość przewozu pasażera we 
wszystkich środkach transportu wyniosła 67,6 km i była wyższa 
o 4,2 km niż w 2012 r. i 19,1 km niż w 2001 r. Średnia odległość 
w transporcie kolejowym w porównaniu z 2012 r. spadła o 3 
km i wyniosła 62 km. Najniższa średnia odległość dotyczyła 
żeglugi śródlądowej - 13 km oraz transportu samochodowego 
(autobusowego i busowego) 44 km.

Tab. 2: Liczba przewiezionych pasażerów w Polsce w latach 2001-2013

rynek przewozu osób w Polsce w latach 2001 - 2013

rodzaj 
transportu

rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mln pasażerów

ogółem 1 236,00 1 124,50 1 111,15 1 083,92 1 045,71 1 020,95 1 004,71 964,66 902,95 838,18 807,42 779,16 746,71

transport 
samochodowy

898,71 815,04 822,88 807,28 782,03 751,47 718,27 664,67 612,88 569,65 534,87 497,29 467,65

transport 
kolejowy

332,22 304,14 282,50 271,20 257,60 262,60 278,75 292,74 284,05 262,33 264,54 273,18 269,87

transport lotniczy 3,44 3,67 3,98 4,04 4,64 5,33 6,19 5,46 4,35 4,80 6,49 7,17 7,65

żegluga 
śródlądowa

1,64 1,65 1,80 1,40 1,44 1,55 1,49 1,79 1,67 1,40 1,52 1,52 1,54

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego)

Ogólny wolumen przewozów pasażerskich spada, rośnie nato-
miast udział transportu kolejowego. W 2013 r. wyniósł 36,1%, 
blisko o ponad 1 pkt procentowy więcej niż w 2012 r. i o 9,2 pkt. 
procentowego więcej niż w 2001 r. Warto zauważyć, że pomimo 

dużej dynamiki wzrostowej liczby pasażerów w krajowym ruchu 
lotniczym, w dalszym ciągu udział tej gałęzi transportu w ogólnym 
wolumenie jest nieznaczny. Na koniec 2013 r. wyniósł około 1%.

Tab. 3: Praca przewozowa w przewozach pasażerskich w Polsce w latach 2001-2013

rynek przewozu osób w Polsce w latach 2001 - 2013

rodzaj 
transportu

rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mln pasażerokilometrów

ogółem 59 919,0 56 753,0 56 281,7 55 517,7 55 653,8 58 156,0 58 016,2 56 512,1 50 524,7 47 431,9 49 893,3 49 726,0 50 469,0

transport 
samochodowy

30 996,0 29 295,0 29 995,6 30 118,0 29 314,0 28 129,9 27 359,0 26 775,0 24 375,0 21 600,0 20 635,0 20 012,0 20 570,0

transport 
kolejowy

22 469,0 20 749,0 19 382,5 18 305,3 17 814,8 18 298,9 19 495,2 20 263,1 18 691,7 17 917,9 18 169,3 17 826,0 16 795,0

transport 
lotniczy

6 412,0 6 672,0 6 869,9 7 071,4 8 504,0 11 706,2 11 129,0 9 438,0 7 428,0 7 891,0 11 065,0 11 864,0 13 084,0

żegluga 
śródlądowa

42,0 37,0 33,7 23,0 21,0 21,0 33,0 36,0 30,0 23,0 24,0 24,0 20,0

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego)

Udział transportu kolejowego w rynku przewozów pasażerskich 
w 2013 r., mierzony pracą przewozową wyniósł 33,3%, o około 2,6 
pkt. procentowego mniej niż w 2012 r. Udział transportu samo-
chodowego zwiększył się z 40,2% do poziomu 40,8%. Wyraźniej 

wzrósł natomiast udział wykonanej pracy przewozowej przez 
transport lotniczy i na koniec 2013 r. wyniósł 25,9%. 

Dane dotyczące Polski wpisują się w trend 
panujący w naszym regionie Europy - kolej 
dalekobieżna traci na znaczeniu

2 Dane dotyczące transportu samochodowego nie uwzględniają przewozów komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego.
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1.3. Polski rynek kolejowych 
przewozów pasażerskich

1.3.1. Struktura podmiotowa polskiego 
rynku

W 2013 r. liczba podmiotów realizujących kolejowe przewozy 
pasażerskie w porównaniu do 2012 r. zwiększyła się z czternastu 
do szesnastu przewoźników normalnotorowych. Na rynku pasa-
żerskim w Polsce po raz pierwszy od trzech lat nastąpił spadek 
liczby przewiezionych podróżnych. Przewieziono o 3,5 mln osób 
mniej niż w 2012 r., co stanowiło spadek o 1,28%. Tendencja 
wzrostowa, która utrzymywała się w latach 2011-2012 została 
więc zahamowana, natomiast wciąż przewiezionych zostało 
więcej osób niż w 2011 r. Należy bowiem pamiętać, że 2012 r. 
zamknął się bardzo dużym wzrostem o prawie 10 mln pasażerów. 
Z poniższego wykresu wynika, że liczba pasażerów na przestrzeni 
ostatnich 10 lat utrzymuje się na poziomie 260-290 mln pasażerów 

rocznie, co stano-
wi znaczny spadek 
względem pozycji 
kolei w latach 90., 
na co wpływ miał 
rozwój transportu 
drogowego przy 
jednoczesnym 
niedoinwestowa-
niu sektora kole-
jowego. Obecnie 
prowadzonych 
jest wiele inwesty-
cji infrastruktural-
nych z kończącej się unijnej perspektywy finansowej 2007-2013, 
które po zakończeniu mają zachęcić podróżnych do powrotu 
na kolej, ale w większości są opóźnione, zaburzają płynność 
ruchu, powodują znaczne wydłużenie czasów przejazdu i  brak 
punktualności pociągów. Kolej przegrywa więc konkurencję 
z indywidualnym i zbiorowym transportem drogowym.

Rys. 3: Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 1997 – 2013

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. przewoźnicy wykonali pracę będącą sumą iloczynów 
liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach 
i odległości ich przejazdu równą 16 802 mln pasażerokilometrów, 
co oznacza spadek rzędu 5,95%. Jest to spadek do najniższego 
poziomu po 1989 r. Te wyniki pokazują przede wszystkim bar-
dzo wyraźny i nasilający się odpływ pasażerów oraz kurczenie 

się oferty na dłuższych dystansach, jako że zmniejszenie pracy 
przewozowej jest znacznie większe niż liczby pasażerów. Średnia 
odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła w 2013 r. 62 
km, a więc o 3,2 km mniej niż w roku poprzednim.
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Na rynku pasażerskim 
w Polsce po raz pierwszy od 
trzech lat nastąpił spadek 
liczby przewiezionych 
podróżnych - o 3,5 mln osób 
mniej niż w 2012 r., spadek 
o 1,28%

W Polsce liczba pasażerów kolei na 
przestrzeni ostatnich 10 lat utrzymuje się na 
poziomie ok. 260-290 mln pasażerów rocznie, 
co stanowi znaczny spadek względem pozycji 
kolei w latach 90., na co wpływ miał rozwój 
transportu drogowego przy jednoczesnym 
niedoinwestowaniu sektora kolejowego
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Rys. 4: Praca przewozowa w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 1997 – 2013

Źródło: opracowania własne UTK

Wykonana praca eksploatacyjna mierzona w pociągokilometrach 
w całym 2013 r. wyniosła około137,1 mln kilometrów, a więc 
o 4,27% mniej niż w roku poprzednim.

Rys. 5: Liczba pasażerów z poszczególnymi rodzaja-
mi biletów w 2013 r.

jednorazowe 
normalne

54 877 665
20,30%

jednorazowe 
ulgowe

54 915 262
20,31%

okresowe 
normalne

66 133 233
24,46%

okresowe 
ulgowe

72 274 435
26,73%

pozostałe
22 197 420

8,21%

Źródło: opracowania własne UTK

W całym 2013 r. 109,8 mln pasażerów podróżowało na podstawie 
biletu jednorazowego, co stanowiło 40,6% wszystkich zrealizo-
wanych przejazdów (o 2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej). To 
kolejne potwierdzenie głównej tendencji na rynku kolejowym, 
a więc spadku udziału podróży na dłuższe dystanse względem 
codziennych podróży krótkodystansowych. Udział przejaz-
dów na podstawie biletów okresowych wzrósł nieznacznie 
do 51,2% (138,4 mln pasażerów), a wzrost udziału o 1,77 pkt. 
procentowego miał miejsce w przypadku biletów na podstawie 
odrębnych umów z instytucjami, np. w ofercie wspólny bilet. 
Jednym z przykładów była aglomeracja warszawska, w której 
obowiązywał wspólny bilet dla komunikacji miejskiej i połączeń 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie oraz wybranych odcinków 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich. Wspólny 
bilet zaczął obowiązywać też we Wrocławiu i Poznaniu. Należy 
zaznaczyć, że udział przewozów na podstawie wspólnych ofert 
oraz udział kolei w transporcie miejskim jest w dalszym ciągu 
nieznaczny. Dalszy rozwój tego rodzaju usług przyczynić się 
może do rozwoju sieci transportowej miast i aglomeracji, a co 
za tym idzie do dynamicznego wzrostu liczby podróżnych ko-
rzystających z usług kolei zarówno w relacjach podmiejskich, 
jak i w obrębie miast.

Rys. 6: Udział liczby odprawionych pasażerów w poszczególnych województwach w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK
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Biorąc pod uwagę liczbę 
pasażerów odprawionych 
w poszczególnych regionach 
najwięcej – bo ponad 99 mln 
osób, rozpoczęło podróż w wo-
jewództwie mazowieckim, co 
oznacza wzrost o ponad 3 pkt. 
proc. i przekroczenie poziomu 
jednej trzeciej udziału w rynku. 
Na drugim miejscu niezmiennie 
znajduje się woj. pomorskie (duża liczba pasażerów korzystających 
z usług PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście), a na trzecim 
woj. wielkopolskie. Najniższy udział w liczbie przewiezionych 
pasażerów miało województwo podlaskie, a w następnej kolej-
ności lubuskie, świętokrzyskie, podkarpackie. Województwa o tak 
niskim udziale w ogóle odprawionych pasażerów charakteryzują 
się nie tylko małą liczbą ludności (najmniejszym województwem 
pod tym względem jest opolskie), ale także małą gęstością linii 
(poza lubuskim) i złym stanem infrastruktury kolejowej, w tym 
wyłączeniem części linii z eksploatacji, a co za tym idzie słabą 
ofertą przewozową kolei.

W 2013 r. wzrost liczby pasażerów w stosunku do roku po-
przedniego odnotowano zaledwie w dwóch województwach: 
mazowieckim (prawie 10%) i dolnośląskim (o 5,8%). Wzrost na 
Mazowszu wynika z rosnącej liczby pasażerów dojeżdżających 
koleją do Warszawy, natomiast na Dolnym Śląsku zwiększa się oferta 
Kolei Dolnośląskich, korzystających m.in. ze zmodernizowanej 

magistrali Bolesławiec-Legnica-
Wrocław. Spadek pasażerów 
kolei o prawie ¼ odnotowało 
woj. małopolskie, co wynika 
zapewne z przedłużającego się 
remontu magistrali E30 na terenie 
województwa i zmniejszającej się 
konkurencji kolei względem coraz 
lepszej infrastruktury drogowej. 
Niepokojący spadek odnotowało 

woj. podlaskie, gdzie z kolei korzysta już tylko 2,2 mln podróżnych, 
a oferta jest bardzo słabo rozwinięta mimo potencjału istnieją-
cych linii kolejowych. Spadki w pozostałych województwach 
wynikają w dużej mierze albo z remontów infrastruktury, albo 
z ich braku - w obydwu przypadkach spada konkurencyjność 
kolei, przy czym w tym 
pierwszym w sposób 
tymczasowy z poten-
cjałem odzyskania 
udziału po zakończeniu 
inwestycji. Innym po-
wodem spadków jest 
słaba oferta przewo-
zowa: niska częstotli-
wość pociągów, brak 
skomunikowania intra 
i intermodalnego.

Rys. 7: Udział przewoźników pasażerskich w rynku wg liczby pasażerów w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim największy udział 
w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasażerów posiadała 
spółka samorządowa Przewozy Regionalne, jednak przewie-
ziona przez nią liczba pasażerów zmniejszyła się o ponad 16 
mln, czyli prawie o 16% i osiągnęła historycznie niski wynik. 
Taki spadek wynika po części z przejęcia przewozów przez 
rozwijające się w poszczególnych województwach odrębne 
spółki, jako że Koleje Śląskie zanotowały wzrost przewozów 
o 7,2 mln (78,8%), Koleje Wielkopolskie o nieco ponad 2 mln 
(61,2%), a Koleje Dolnośląskie o 581 tys. (31,58%). 
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Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów 
odprawionych w poszczególnych 
regionach - najwięcej osób 
rozpoczęło podróż w województwie 
mazowieckim

W 2013 r. wzrost liczby 
pasażerów odnotowano 
zaledwie w dwóch 
województwach: 
mazowieckim (ok. 10%) 
i dolnośląskim (ok. 5,8%)
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Rys. 8: Udział przewoźników pasażerskich w rynku wg pracy przewozowej w 2013 r.
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Źródło: opracowania własne UTK

Mierząc wskaźnikiem wyko-
nanej pracy przewozowej 
największy udział w ryn-
ku posiadały spółki: PKP 
Intercity 42,18% (spadek o 1,7 
pkt. proc.) oraz Przewozy 
Regionalne 30,56% (spadek 
aż o 3,7 pkt. proc.). Największy 
udział w rynku wykonanej 
pracy przewozowej spółki 
PKP Intercity, pomimo zale-
dwie 11% udziału w liczbie 
przewiezionych pasażerów, 
to zasługa przewozów reali-
zowanych w komunikacji 
międzywojewódzkiej i mię-
dzynarodowej na znaczne 

odległości. Średnia odległość przewozu pasażera w tej spółce 
w 2013 r. wyniosła około 230,5 km (wzrost o 8 km). Udział pozo-
stałych spółek w rynku wg wykonanej pracy przewozowej jest 
zdecydowanie niższy, ale rosnący, w tym Kolei Mazowieckich 
13,24% (wzrost o 1,35 pkt. proc.), PKP SKM w Trójmieście 4,7% 
(wzrost o 0,08 pkt. proc. mimo spadku wykonanej pracy), Kolei 
Śląskich 3,85% (największy bezwzględny wzrost pracy przewo-
zowej, wzrost udziału o 2,22 pkt. proc.), SKM Warszawa 2,02% 
(wzrost o 0,57 pkt. proc.) Udział w rynku pozostałych przewoźników 
nie przekroczył 2%, ale zdecydowanie wzrósł w przypadku Kolei 
Wielkopolskich (o 0,87 pkt. proc., największy względny wzrost 
wykonanej pracy przewozowej). W przypadku Kolei Śląskich 
i Kolei Wielkopolskich wzrost liczby pasażerów był mniejszy niż 
wzrost pracy przewozowej. Średnia odległość przewozu pasa-
żera w spółkach samorządowych wyniosła w 2013 r. 43,8 km, co 
oznaczało spadek o 1,9 km w stosunku do roku poprzedniego.

Rys. 9: Zmiana udziałów w rynku wg wykonanej pracy przewozowej w latach 2007-2013
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Źródło: opracowania własne UTK

Liczba pasażerów przewiezionych przez Przewozy Regionalne zmniejszyła się o ok. 16% 
osiągając najniższy do tej pory wynik

Największy udział 
w rynku wykonanej 
pracy przewozowej 
spółki PKP Intercity, 
to zasługa przewozów 
realizowanych 
w komunikacji 
międzywojewódzkiej 
i międzynarodowej na 
znaczne odległości
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1.3.2. Struktura przewozów 
pasażerskich według segmentów

W 2013 r. ogólna liczba pasażerów spadła nieznacznie w stosun-
ku do 2012 r. o 1,28% (3,5 mln pasażerów: z 273,9 mln do 270,4 
mln). Największy spadek w stosunku do 2012 r. odnotowano 
w komunikacji międzymiastowej, w pociągach IC o 21,89% 
(o ponad 575 tys. pasażerów). Spadek ten spowodowany jest 
trwającymi w 2013 r. pracami modernizacyjnymi na części in-
frastruktury kolejowej, a co za tym idzie wydłużeniem czasów 
przejazdu pomiędzy poszczególnymi stacjami i przystankami. 
Ponadto, jak wynika z danych przewoźnika PKP IC, odnotował 
on zmniejszenie ilości pasażerów korzystających z pociągów na 
stałych trasach, np. codziennych dojazdach do pracy. Polepszenie 
stanu infrastruktury drogowej spowodowało, że wielu z nich 
wybiera podróż prywatnym samochodem zamiast pociągiem. 
Warto zaznaczyć, że 1 osoba, która zrezygnowała z takiej usługi 
oznacza, że statystycznie miesięcznie przewoźnik może odno-
tować nawet 40 pasażeroprzejazdów mniej.

Spośród poszczególnych spółek rynku na uwagę zwraca w szcze-
gólności spadek ilości przewiezionych pasażerów w Spółce 
PKP Intercity (z 35,2 mln do 30,7 mln pasażerów) o prawie 
13%. Powody takiego spadku zostały przedstawione powyżej 
z tym zastrzeżeniem, że przewoźnik zwraca uwagę na spadek 
liczby biletów miesięcznych, który generował wysokie zmiany 
w statystykach. Udział biletów miesięcznych (i kolejowych bi-
letów zniżkowych) stanowi aktualnie 30-35% w ogóle biletów 
sprzedawanych przez PKP Intercity. Wg danych przewoźnika 
jeszcze po 2009 r. udział tych biletów kształtował się na pozio-
mie 45%. Nie bez znaczenia są także trwające modernizacje 

linii kolejowych wydłużające czas przejazdu pociągów, szybki 
rozwój infrastruktury drogowej oraz konkurencja nie tylko ze 
strony autobusów i busów, a także w pewnym stopniu krajo-
wego transportu lotniczego.

Warto odnotować także dalszy znaczący wzrost w liczbie 
przewiezionych pasażerów w dynamicznie rozwijających się 
spółkach świadczących usługi w poszczególnych regionach 
Polski. Największy wzrost 
w ilości przewiezionych 
pasażerów w 2013 r. od-
notowały Koleje Śląskie 
– z 9,1 mln do ponad 16,3 
mln pasażerów (wzrost 
o prawie 79%). Tak duża 
zmiana jest efektem 
konsekwentnego przej-
mowania połączeń od 
Przewozów Regionalnych 
przez spółkę, która od 
grudnia 2012 r. przeję-
ła obsługę w regionie. 
Znaczący wzrost liczby 
pasażerów można było 
zaobserwować również w przypadku Kolei Wielkopolskich – 
o 61,2% (z 3,3 mln do prawie 5,4 mln pasażerów). Warto zaznaczyć, 
że Koleje Wielkopolskie w 2011 r., który był pierwszym rokiem 
ich działalności przewiozły 566 tys. pasażerów – duża dynamika 
wzrostu została więc zachowana. W 2013 r. duży wzrost w grani-
cach 31% zanotowały SKM Warszawa (50,8% w 2012 r.) i Koleje 
Dolnośląskie (ponad 110% w 2012 r.). Mazowieckie spółki WKD 
i Koleje Mazowieckie odnotowały wzrost odpowiednio o 4,2% 
i 5,7%. Warto zauważyć, że z ponad 62,4 mln przewiezionych 
pasażerów w 2013 r. Koleje Mazowieckie posiadają drugi po 
spółce Przewozy Regionalne udział w rynku.

Znaczący spadek ilości pasażerów w 2013 r. odnotowała spółka 
Przewozy Regionalne, której klientów sukcesywnie przejmują 
regionalni samorządowi przewoźnicy. Spadki odnotowały także 
PKP SKM w Trójmieście (-4,4%), UBB (-1,4%) i Arriva RP (-0,1%).

Rys. 10: Dynamika liczby przewiezionych pasażerów poszczególnymi rodzajami pociągów – 2013/2008 [2007 r.=0]
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Udział biletów miesięcznych i biletów 
zniżkowych stanowi aktualnie 30-35% 
w ogóle biletów sprzedawanych przez 
PKP Intercity

Dalszy wzrost w liczbie 
przewiezionych 
pasażerów w dynamicznie 
rozwijających się spółkach 
w poszczególnych 
regionach Polski jest 
efektem konsekwentnego 
przejmowania połączeń od 
Przewozów Regionalnych
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W latach 2010 – 2011 dynamika liczby pasażerów w pociągach 
osobowych pozostawała ujemna. W 2012 r. odnotowano zna-
czący wzrost w tym zakresie, zmieniający ten trend na dodatni. 
W 2013 r. w dalszym ciągu obserwujemy dodatni trend w dy-
namice liczby pasażerów pociągów osobowych. W przypadku 
przewozów w pociągach Intercity od 2008 r. odnotowywano 
dynamiczny spadek, który wyniósł wg liczby pasażerów na ko-
niec 2011 r. ponad 41%. W 2012 r. zaobserwowano ciąg dalszy 
tego trendu, jednakże dynamika spadku zmniejszyła się do 
-5,73%. W 2013 r. dynamika spadku powiększyła się do poziomu 
-26,37%. Głównym czynnikiem wpływającym na popyt w tym 
segmencie rynku jest relacja ceny (która jest dwukrotnie wyższa 
od przewozów ekonomicznych) do czasu przejazdu (zbliżony 
w obu segmentach) z jednoczesną dużą elastycznością wzglę-
dem komfortu podróży pociągiem.

Jeśli chodzi o pracę przewozową wykonaną przez przewoźników 
pasażerskich, w 2013 r. ogólna wartość tego parametru spadła 
w porównaniu do 2012 r. o niecałe 6%. Spadek odnotowały 
spółki: Przewozy Regionalne (-16%), PKP Intercity (-9,6%), PKP 
SKM w Trójmieście (-4,4%), i Arriva RP (-0,5%), czyli dokładnie te 
same spółki, które odnotowały również spadek liczby pasażerów. 
Wzrost pracy przewozowej charakteryzował natomiast wszystkie 
mazowieckie spółki: WKD (5,2%), Koleje Mazowieckie (4,8%) i SKM 
Warszawa (30,7%). Największy wzrost parametru odnotowały 
Koleje Dolnośląskie – o 32,3% (189% w 2012 r.), Koleje Śląskie 
– o 122% (443% w 2012 r.) i Koleje Wielkopolskie – o 132,3% 
(568% w 2012 r.). Należy więc zauważyć, że dynamika wzrostu 
tych trzech ostatnich spółek osłabła nieco w 2013 r. w porówna-
niu do 2012 r., lecz nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Rys. 11: Dynamika pracy przewozowej w poszczególnych rodzajach pociągów w latach 2013/2008 [2007 r.=0]
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W segmencie przewozów osobowych, uwzględniając przewozy 
kolejowe w aglomeracjach, działalność w 2013 r. realizowało 10 
licencjonowanych przewoźników. W dalszym ciągu najwyższy 
udział posiadała spółka Przewozy Regionalne – na koniec roku 
wyniósł około 35,5%, co w porównaniu do 2012 r. oznacza 
dość duży spadek o 6,9 pkt. procentowego (biorąc pod uwagę 
liczbę przewiezionych pasażerów). Największymi przewoź-
nikami pod względem liczby pasażerów, poza Przewozami 
Regionalnymi, pozostawały spółki Koleje Mazowieckie oraz 
PKP SKM w Trójmieście, odpowiednio udział w rynku wyniósł 

26,1% (wzrost udziału o około 1,3 pkt. procentowego) i dla PKP 
SKM w Trójmieście 14,7% (spadek o ok. 0,8 pkt. procentowego). 
Łącznie ww. spółki posiadały 76,3 udziału w rynku przewozów 
osobowych (spadek o ok. 6,4 pkt. Procentowych). Przewoźnicy, 
którzy rozpoczęli działalność w 2011 r. osiągnęli znaczny wzrost 
udziału w rynku regionalnym: Koleje Śląskie – z 3,8% w 2012 r. 
do 6,8% w 2013 r. oraz Koleje Wielkopolskie – z 1,4% do 2,3%. 
Należy zwrócić również uwagę na dalszy wzrost udziału spółki 
SKM Warszawa (która objęła tym samym 9,4% udział w rynku 
przewozów pasażerskich). 

Rys. 12: Udział przewoźników w rynku przewozów osobowych wg liczby pasażerów w latach 2011-2013
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W 2013 r. odnotowano zarówno spadek liczby pasażerów (o 1,28%) 
jak i spadek pracy eksploatacyjnej (o 3,73%). Sukcesywny spadek 
pracy eksploatacyjnej (łącznej długości tras przejechanych przez 
wszystkie pociągi) na rynku kolejowym obserwowany jest już 
od 2010 r. Pomimo tego w latach 2011 i 2012 obserwowany był 

wzrost ilości pasażerów, a co za tym idzie wzrost efektywności 
działania przewoźników. Odwrócenie tego trendu w 2013 r. 
oznacza więc, że na zmniejszenie ilości przejechanych tras rynek 
pasażerski zareagował w końcu negatywnie, co spowodowało 
spadek efektywności przewoźników.

Rys. 13: Praca eksploatacyjna wykonana przez wszystkich przewoźników na tle liczby pasażerów w latach 2003-2013

Źródło: opracowania własne UTK 

Spadek liczby pociągokilometrów w 2013 r. jest większy niż 
relatywny spadek liczby pasażerów. Może to świadczyć o braku 
skorelowania podaży oferty przewoźników z popytem zgłasza-
nym przez pasażerów oraz niedostatecznym przewidywaniu 
zachowań rynkowych klientów.

1.3.3. Przewozy pasażerskie 
w komunikacji międzynarodowej

W 2013 r. przewozy pasażerskie w komunikacji międzynarodo-
wej (włączając przewozy w strefie transgranicznej) realizowało 
3 przewoźników kolejowych:

 ■ PKP Intercity – pociągi dalekobieżne (w tym Eurocity, 
EuroNight);

 ■ Przewozy Regionalne – pociągi przygraniczne oraz 
InterRegio;

 ■ UBB – pociągi Świnoujście Centrum – granica państwa 
– Ahlbeck (Niemcy).

Ponadto jeden przewoźnik posiadający licencję do przewozu 
osób (Spółka Freighliner PL) wykonał w 2013 r. niewielki oka-
zjonalny przewóz przez granicę Szczecin-Gumieńce-Tantow.

W 2013 r. w komunikacji międzynarodowej przewieziono 3,199 
mln pasażerów, o 143,2 tys. mniej niż w 2012 r. (spadek ok. 4,3%). 
Przy realizacji usług przewozowych wykonano pracę wyrażoną 
w pasażerokilometrach na poziomie 716 mln, o 222 mln mniej niż 
w roku poprzedzającym. Średnia odległość przejazdu pasażera 
zmniejszyła się i wyniosła 224 km (57 km mniej niż w 2012 r.).
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Rys. 14: Liczba pasażerów w komunikacji międzynarodowej w latach 2011-2013
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Rys. 15: Praca przewozowa w komunikacji międzynarodowej w latach 2011-2013
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W 2013 r. tylko jedna ze spółek wykonujących przewozy w ko-
munikacji międzynarodowej odnotowała wzrost liczby pasaże-
rów: Przewozy Regionalne – z 245,4 tys. do 262,5 tys. pasażerów 
(wzrost o niecałe 7%). PKP Intercity – niewielki spadek z 2,599 
mln do 2,446 mln (spadek o 5,9%). Nieznaczny (o 1,4%) spadek 
przewozów zanotował niemiecki przewoźnik UBB, który przewiózł 
około 6,8 tys. pasażerów mniej niż przed rokiem. Największa licz-
ba pasażerów przekroczyła granicę Terespol – Brest na granicy 
z Białorusią, łącznie 567 tys. pasażerów (spadek o ponad 24% 
w porównaniu z rokiem poprzednim). Duży odsetek stanowiły 
przejazdy przez przejścia na granicy Niemiec, w tym: Świnoujście 
– Ahlbeck w realizacji przewozów przez niemieckiego przewoź-

nika Usedomer Badenbahn – 490 tys. pasażerów, oraz Kunowice/
Rzepin – Frankfurt nad Odrą – 334 tys. pasażerów.

PKP Intercity odnotowało niewielki spadek 
o 5,9% w przewozach międzynarodowych
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1.3.4. Struktura taboru będącego 
w dyspozycji przewoźników 
pasażerskich

W 2013 r. w strukturze ilościowej taboru pasażerskiego3 nastą-
piły niewielkie zmiany względem roku poprzedniego. Wzrósł 
ilostan elektrycznych zespołów trakcyjnych, których liczba na 
koniec roku wyniosła 1264 szt. (o 48 szt. więcej niż w 2012 r., 
wzrost o 3,95%). Liczba wagonów w elektrycznych zespołach 
trakcyjnych zwiększyła się z poziomu 3977 szt. do poziomu 4024 

(wzrost o 1,18%). Liczba wagonów ogółem (w tym w elektrycz-
nych zespołach trakcyjnych) spadła jednak do poziomu 7149 
szt. (z 7520 szt., spadek o 5,19%). Wzrosła liczba pozostających 
w dyspozycji przewoźników pasażerskich spalinowych pojaz-
dów silnikowych – ogółem na koniec 2013 r. ich liczba wyniosła 
287 (wzrost o 10,8%), w tym ilostan tzw. autobusów szynowych 
stanowił 191 szt. (spadek o 15 szt.). Zmieniła się również łączna 
liczba lokomotyw z 670 do 627, w której to liczbie odnotowano 
4,6% spadek liczby lokomotyw elektrycznych (z 412 do 393 szt.), 
jak również 9,4% spadek liczby lokomotyw spalinowych (z 244 
do 221 szt.) i parowych (z 14 do 13 szt.).

Tab. 4: Ilostan inwentarzowy taboru trakcyjnego i wagonowego przewoźników pasażerskich, w tym przewoźników 
wąskotorowych w latach 2004-2013

rodzaj taboru
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
lokomotywy ogółem 70 75 75 124 618 691 706 674 670 627

w tym lokomotywy elektryczne 0 0 0 31 314 384 392 380 412 393

w tym lokomotywy spalinowe 63 67 66 79 290 292 298 277 244 221

w tym lokomotywy parowe 7 8 9 14 14 15 16 17 14 13

elektryczne zespoły trakcyjne 1 165 1 170 1 170 1 174 1 186 1 194 1 205 1248 1216 1264

spalinowe wagony silnikowe 51 88 104 98 165 175 230 252 259 287

w tym autobusy szynowe 45 80 93 72 116 154 184 205 206 191

wagony pasażerskie 8 829 8 487 8 353 8 247 8 060 7 921 7 900 8079 7520 7149

w tym w EZT 3 586 3 648 3 672 3 718 3 797 3 853 4 037 4221 3977 4024

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. łączna wartość inwestycji taborowych przewoźników 

pasażerskich przekroczyła 1071,6 mln PLN, co stanowi duży wzrost 
w stosunku do sytuacji z 2012 r. kiedy przewoźnicy pasażerscy 
zainwestowali w tabor łącznie 651,6 mln PLN (wzrost o 64,5%). 
W kwocie przeznaczonej na inwestycje taborowe w 2013 roku 
około 64,8% (694,815 mln PLN) stanowiło pozyskanie nowego 
lub używanego taboru kolejowego. 88,1% z tej kwoty stanowiły 
łącznie inwestycje w pozyskanie taboru dwóch spółek : PKP 
Intercity (444,6 mln PLN) oraz Kolei Śląskich (167,6 mln PLN). 
Inwestycje w pozyskanie taboru wykazały również na rok 2013 
spółki SKM Warszawa (64,2 mln PLN) oraz na o wiele skromniej-
szą skalę, Przewozy Regionalne (18,4 mln PLN). 

W przypadku PKP Intercity, spółka w 2013 r. przeznaczyła kwo-
tę na pozyskanie taboru w ramach częściowego finansowania 
zakupu 20 szt. pociągów ETR 610 (Pendolino). 

1.3.5. Wielkość, struktura oraz wskaźniki 
efektywności rynku przewozów 
pasażerskich

Wielkość polskiego rynku pasażerskich przewozów kolejowych 
w 2013 r. scharakteryzować można następującymi parametrami:

 ■ liczba licencjonowanych przedsiębiorców -  35,

 ■ liczba regularnych (rozkładowych) przewoźników - 11,

 ■ roczne przychody rynku - 4,808 mld PLN,

 ■ roczne koszty realizacji usług kolejowych - 4,965 mld 
PLN,

 ■ zatrudnienie przez sektor kolejowy - 23 154 osób,

 ■ przewieziona liczba pasażerów - 270,9 mln,

 ■ wykonana praca przewozowa -16,8 mld 
pasażerokilometrów,

 ■ wykonana praca eksploatacyjna - 138,0 mln 
pociągokilometrów,

 ■ liczba lokomotyw normalnotorowych - 627

 ■ liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) 
- 1264,

 ■ liczba wagonów (w tym w EZT) - 7149 (4024).

 W 2013 r. łączna wartość inwestycji 
taborowych przewoźników pasażerskich 
wzrosła o 64,5%

3  Dane dotyczą ilostanu taboru kolejowego pozostającego w dyspozycji licencjonowanych przewoźników kolejowych oraz przewoźników realizują-
cych działalność na liniach wąskotorowych.
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Trend spadkowy w wielkości zatrudnienia w sektorze przewozów 
pasażerskich, który obserwowany był na przestrzeni lat 2008-
2012 został utrzymany w 2013 r. Na koniec tego roku liczba za-
trudnionych osób przez wszystkich przewoźników kolejowych 
wyniosła 23 154, o 7,25% mniej niż w 2012 r. W ogólnej liczbie 
zatrudnionych 44,6% stanowili pracownicy bezpośrednio zwią-
zani z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 
Ich liczba wyniosła ok. 10,3 tys. osób, w tym 4,6 tysiąca maszy-
nistów i 179 pomocników maszynisty, 4,1 tysiąca kierowników 
pociągów, 1008 rewidentów taboru, 117 manewrowych oraz 
350 ustawiaczy.

Rys. 16: Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażer-
skich w latach 2004-2013

Źródło: Opracowania własne UTK

Wysoki wzrost liczby zatrudnionych pracowników w 2008 r. spo-
wodowany był przejęciem przez spółkę Przewozy Regionalne, 
a następnie PKP Intercity części pracowników zatrudnionych do 
tamtej pory przez przewoźnika towarowego PKP Cargo. 

Spadek liczby zatrudnionych pracowników w 2013 r. spowodowany 
był dalszą redukcją zatrudnienia, w trwającym procesie restruk-
turyzacji, a co za tym idzie koniecznością dalszej minimalizacji, 
obniżenia kosztów działalności przez przewoźników. Największy 
spadek zatrudnienia, o prawie 18% odnotowała spółka Przewozy 
Regionalne (z 11 778 do 9 671 osób). Duży wzrost zatrudnienia 
miał miejsce w dwóch 
spółkach regionalnych: 
Koleje Śląskie o 33% (z 752 
do 1003 pracowników) 
i Koleje Wielkopolskie 
o 35% (z 404 do 546 pra-
cowników). Największy, 
51% wzrost zatrudnienia 
odnotował przewoźnik 
Arriva RP (z 156 do 236 
pracowników).

Rys. 17: Udziały przewoźników pasażerskich w strukturze zatrudnienia w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne UTK
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Rys. 18: Wyniki działalności przewoźników pasażerskich (mld PLN) w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

Łącznie rynek zanotował stratę na poziomie około 176 mln PLN, 
w porównaniu do straty na poziomie 192 mln PLN w 2012 r., 
oznacza to niewielką poprawę rentowności. 

Należy zaznaczyć, że do przychodów przewoźników pasażer-
skich zaliczono również dotacje, w tym otrzymane z budżetu 
Państwa oraz samorządów, przeznaczone na świadczenie usług 
publicznych oraz pokrycie deficytu z tytułu przyznawania ulg 
ustawowych. Poza dotacjami, głównym elementem przychodów 
przewoźników kolejowych była sprzedaż biletów. 

W 2013 r. w ogólnej kwocie przychodów ponad 44% stanowiły 
dotacje na świadczenie usług publicznych oraz dotacje przed-
miotowe do ulg ustawowych (41% w 2012 r.). Przewoźnicy 
otrzymali na ten cel 2,153 mld PLN, o 5,3% więcej niż w 2012 r. 
(wzrost o 109 mln PLN). W przeciwieństwie do lat ubiegłych 
zwiększenie poziomu dotacji na świadczenie usług publicznych 
nie szło w parze ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży 
usług. Dlatego też w 2013 r. obserwujemy nieznaczny spadek 
ogólnego poziomu przychodów (łącznie ze sprzedaży usług 
i dotacji) w stosunku do 2012 r. o 2,6%.

1.3.6. Ocena jakości usług 
przewozowych

Przewoźnicy pasażerscy od kilku lat dążą do podniesienia 
jakości świadczonych usług, co ma zachęcić do korzystania 
z ich oferty i pomóc zerwać ze złą opinią społeczną o niskim 
poziomie atrakcyjności podróży koleją. Przewoźnicy i organi-
zatorzy przewozów zauważają konieczność inwestycji w tabor 

trakcyjny i wagonowy, co znajduje potwierdzenie w danych 
dotyczących nakładów inwestycyjnych - wyniosły one w 2013 r. 
prawie 1,2 mld PLN.

Według Eurobarometru Komisji Europejskiej z września 2013 r. 
mierzącego satysfakcję Europejczyków z usług kolejowych, 
poprawia się zadowolenie Polaków z informacji o rozkładach 
pociągów na dworcach kolejo-
wych (o 16 pkt. proc.), czystość 
i utrzymanie dworców (wzrost 
aż o 21 pkt. proc. i zrównanie 
się z ocenami negatywny-
mi). Jednak wciąż tylko 37% 
Polaków (nie tylko regularnych 
pasażerów) pozytywnie ocenia 
czystość w pociągach, co jest 
znacznie poniżej unijnej śred-
niej (56%), ale oznacza wzrost 
o 11 pkt. proc. w stosunku do 
ostatniego badania z 2011 r. 
W stworzonym przez Komisję 
Europejską indeksie ogólnego 
zadowolenia z podróży pociągiem Polska zajęła 4 miejsce od 
końca z wynikiem 64% ocen negatywnych (średnia unijna to 
55% ocen pozytywnych). Wynik ten poprawia się do 61% ocen 
negatywnych jeśli weźmiemy pod uwagę także ocenę dwor-
ców, co pokazuje że w tej kwestii nastąpiła w ostatnich latach 
zauważalna poprawa.

Pomimo tego, że w ostatnich latach jakość obsługi w ruchu 
kolejowym uległa znaczącej poprawie, to nadal pasażerowie 
niepełnosprawni lub z ograniczoną możliwością poruszania się 
spotykają się z przypadkami braku zapewnienia im odpowiedniej, 
niezbędnej asysty i pomocy podczas podróży koleją. Problemem 
są również dworce, budynki i budowle kolejowe, które nadal 
w wielu miejscach nie są dostosowane do potrzeb pasażerów 
z niepełnosprawnością. W wyniku kontroli przeprowadzonych 
przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w grudniu 
2012 r. wykazano, że ponad 60% uruchomionych składów nie 
było przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

4,13 4,10 4,15 4,08
4,54

4,46

4,58
4,79

5,14

4,98

4,10

3,50

3,97

3,32

4,59
4,21

4,43

4,77
4,94 4,81

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

m
ld

 P
LN

koszty działalności operacyjnej przychody z działalności operacyjnej

W 2013 r. w ogólnej kwocie przychodów 
ponad 44% stanowiły dotacje na 
świadczenie usług publicznych oraz dotacje 
przedmiotowe do ulg ustawowych

W stworzonym przez 
Komisję Europejską 
indeksie ogólnego 
zadowolenia z podróży 
pociągiem Polska zajęła 
4 miejsce od końca 
z wynikiem 64% ocen 
negatywnych

20



Rynek przewozów pasażerskich

Polski rynek kolejowych przewozów pasażerskich

W stworzonym przez 
Komisję Europejską 
indeksie ogólnego 
zadowolenia z podróży 
pociągiem Polska zajęła 
4 miejsce od końca 
z wynikiem 64% ocen 
negatywnych

Poziom obsługi pasażerów świadczonej przez przewoźników 
realizujących usługi przewozowe wskazuje, że wymagane są 
dalsze regularne szkolenia w zakresie pomocy i obsługi pasa-
żerów w ruchu kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki związanej z udzielaniem pomocy osobom nie-
pełnosprawnym bądź z ograniczoną sprawnością ruchową.

Jednym z najważniejszych wyznaczników jakości usług prze-
wozowych jest poziom punktualności. Za pociągi punktualne 
rozumie się takie, które dotarły do stacji docelowej o czasie lub 
z opóźnieniem do 5 minut. Wskaźnik punktualności na przybyciu 
jest ilorazem liczby pociągów, które dotarły do stacji docelo-
wej o czasie (w tym opóźnionych do 5 min) i liczby wszystkich 
uruchomionych przez przewoźników kolejowych. W 2013 r. 
punktualność pociągów na stacji docelowej wyniosła 91,61%, 
co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,47 
pkt. proc. z poziomu 92,08%. W 2013 r. licencjonowani przewoź-
nicy kolejowi uruchomili łącznie 1507 tys. pociągów, o ok. 46 
tys. mniej niż w roku poprzednim. Ponadto liczba wszystkich 
pociągów opóźnionych na przybyciu (włącznie z opóźnionymi 
do 5 minut) wyniosła w analizowanym okresie 26%, co oznacza 
minimalny spadek względem 2012 r. Łącznie pociągi doznały 
opóźnień w wysokości 58 790 godzin, a więc 2450 dni.

Średni czas opóźnień pociągów, z wyłączeniem opóźnień do 
5 min., wyniósł 21 min. 47 sek. (o 13 sek. mniej niż w 2012 r.). 
Wliczając pociągi opóźnione do 5 min., średni czas opóźnień 
kształtował się na poziomie 9 min. Największy odsetek zde-
cydowanie stanowiły pociągi opóźnione do 5 min. – 67,73%. 
Pociągi opóźnione od 5 do 60 min. stanowiły 30,46%, od 1 do 
2 godz. 1,41% oraz powyżej 2 godz. 0,40%. Liczba pociągów 
odwołanych spadła w porównaniu z 2012 r. do 2362, jednak tak 
duży spadek wynika ze zmiany metodologii stosowanej przez 
zarządcę infrastruktury, który w latach poprzednich wliczał po-
ciągi wstępnie odwołane, które następnie wyjeżdżały w trasę.

Tab. 5: Punktualność przewoźników pasażerskich 
w 2013 r.

  I kw. II kw. III kw. IV kw.
Rok 

2013
Rok 

2012
ogółem 92,75% 92,13% 90,57% 90,98% 91,61% 92,08%

PKP Intercity 88,52% 85,98% 80,86% 81,09% 84,16% 80,73%

Przewozy Regionalne 94,19% 93,45% 91,00% 90,43% 92,27% 92,34%

Koleje Mazowieckie 
- KM

89,25% 87,14% 83,96% 87,95% 87,09% 89,57%

PKP SKM 
w Trójmieście

98,89% 98,49% 98,90% 98,72% 98,75% 97,91%

Szybka Kolej Miejska 
w Warszawie

91,68% 91,65% 93,65% 94,27% 92,88% 92,73%

Warszawska Kolej 
Dojazdowa

99,02% 99,58% 99,48% 98,63% 99,18% 99,30%

Koleje Dolnośląskie 96,67% 92,55% 95,28% 93,50% 94,46% 95,18%

Koleje Śląskie 85,61% 86,47% 85,30% 87,86% 86,25% 83,87%

Koleje Wielkopolskie 93,01% 95,87% 95,77% 94,18% 94,67% 96,00%

Arriva RP 97,53% 97,07% 96,58% 94,41% 96,25% 96,31%

Źródło: opracowania własne UTK

Jak wynika z powyższej tabeli wyraźnie poprawiła się punktual-
ność PKP Intercity i Kolei Śląskich, spadła natomiast punktualność 
Kolei Mazowieckich i Wielkopolskich. Punktualność PKP SKM 
w Trójmieście jest wyższa na własnej infrastrukturze jak wyni-
ka to z ogólnej struktury opóźnień. Opóźnienia, niezależnie od 
relacji czy kategorii pociągu niestety są elementem, którego nie 
da się w pełni wyeliminować. W okresach zimowych spowodo-
wane są w głównej mierze złymi warunkami atmosferycznymi 
m.in.: oblodzeniem sieci trakcyjnej, zamarzaniem zwrotnic oraz 
pękaniem szyn. W okresie od wiosny do jesieni na opóźnienia 
głównie wpływają prace modernizacyjne realizowane na znacz-
nej części infrastruktury kolejowej. Czynnikiem wpływającym 
na zakłócenia czasowej realizacji przewozów są również częste 
kradzieże i dewastacje elementów infrastruktury kolejowej.

Oceniając jakość usług kolejowych, należy również poddać 
analizie kanały dystrybucji biletów, w tym możliwość zakupu 
z zastosowaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych. 
Z danych przedstawionych przez poszczególnych przewoźników 
wynika, że największy udział w ogólnej sprzedaży posiadają 
kasy biletowe – w 2013 r. ich średni udział wyniósł 59,4%, co 
jednak oznacza znaczący spadek w stosunku do 67% w 2012 r. 
Przewoźnicy pasażerscy prowadzili na koniec 2013 r. łącznie 
1 211 stacjonarnych kas biletowych (o 9 więcej niż w roku 
ubiegłym). Coraz częściej sprzedaż biletów realizowana jest za 
pośrednictwem samoobsługowych stacjonarnych automatów 
biletowych (ponad 13% udziału). Ich liczba stale rośnie i w 2013 r. 

W ostatnich latach jakość obsługi 
uległa znaczącej poprawie, jednak 
nadal pasażerowie niepełnosprawni lub 
z ograniczoną możliwością poruszania 
się spotykają się z przypadkami braku 
zapewnienia im niezbędnej pomocy podczas 
podróży koleją
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wyniosła 336 szt. (w porównaniu 
do 229 w 2012 r.). Wzrosła także 
liczba mobilnych automatów oraz 
terminali przenośnych znajdujących 
się na pokładzie pociągu (21,6% 
udziału tego kanału sprzedaży). 
Ich ilostan na koniec 2013 r., po 
znacznym spadku w 2012 r., wzrósł 
o 29% i wyniósł 1 619 szt. Coraz 
większą popularnością cieszą się 
również nowoczesne kanały dystrybucji biletów np. z wyko-
rzystaniem stron internetowych przewoźników (PKP Intercity, 
Przewozy Regionalne) lub telefonu wyposażonego w specjal-
ną aplikację. Ze sprzedaży internetowej skorzystało w 2011 r. 
średnio 0,7% podróżnych, w 2012 r. został przekroczony próg 
1%, a w 2013 r. udział tego kanału sprzedaży wzrósł do 1,92% 
(w PKP IC aż do 15%).

Drużyny konduktorskie Kolei Mazowieckich zostały wyposażone 
w urządzenia mobilne, co odpowiada za tak duży wzrost prze-
nośnych terminali w pociągach tej spółki. Koleje Mazowieckie 
zamontowały także 84 stacjonarne automaty biletowe. Na uwagę 
zasługuje znaczny spadek mobilnych automatów i terminali 
przenośnych w pociągach PKP IC, aczkolwiek obecnie we wszyst-
kich można płacić kartą. Mobilne automaty zostały wycofane 
przez PKP SKM. Spadła ogólna liczba punktów informacyjnych 
na dworcach, za co odpowiada przede wszystkim spadek w PKP 
IC, które z drugiej strony zatrudniło informatorów mobilnych 
i uruchomiło infolinię telefoniczną. Za znaczny wzrost punktów 
informacyjnych Kolei Mazowieckich odpowiadają automaty 
z funkcją infokiosków. Zmieniająca się struktura dystrybucji bile-
tów ma na celu spełnianie w coraz większym stopniu oczekiwań 
klientów transportu kolejowego, biorąc pod uwagę zwłaszcza 
różnorodność kanałów dystrybucji. Mankamentem może być 
niedostateczna liczba kas stacjonarnych, głównie w większych 
aglomeracjach podczas szczytów przewozowych i weekendów, 
co znacznie wydłuża czas oczekiwania podróżnych w kolejkach. 
Sporym utrudnieniem jest również brak możliwości płatności 
kartą we wszystkich kasach stacjonarnych oraz w większości 
przenośnych terminali.

1.3.7. Ochrona praw pasażerów

Od dnia 3 grudnia 2009 r. obowiązują w Rzeczpospolitej 
Polskiej w ograniczonym zakresie przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r., dotyczące praw i obowiązków pasażerów 
w ruchu kolejowym. 

W dniu 25 maja 2011 r. Minister Infrastruktury wydał rozporzą-
dzenie w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych prze-
pisów rozporządzenia 1371/2007, na mocy którego wzrosła 
liczba połączeń kolejowych, na których pasażerom przysługują 
rekompensaty za opóźnienia pociągów. Zdecydowana więk-
szość przepisów rozporządzenia w zakresie, w jakim obowiązują 
one na terytorium Polski, została wdrożona przez wszystkich 
przewoźników wykonujących regularne przewozy pasażerskie. 
Wyłączenie automatycznej wypłaty rekompensat za opóźnienia 
pociągów innych niż międzynarodowe i krajowe EIC nie koli-

duje z możliwością dochodzenia 
przez pasażerów – na podstawie 
Prawa przewozowego i Kodeksu 
Cywilnego - roszczeń z tytułu 
naprawy szkody.

W zakresie sprawowania nadzoru 
nad przestrzeganiem przepi-
sów rozporządzenia 1371/2007 
w 2013 r. Prezes UTK przeprowadził 

kontrole przewoźników kolejowych.

Prowadzone w 2013 r. działania nadzorcze ujawniły liczne nie-
prawidłowości dotyczące, m. in.:

 ■ funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej 
na stacjach kolejowych, PKP PLK S.A.(PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A.) – SDIP (System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej),

 ■ właściwej publikacji rozkładów jazdy przez PKP PLK 
S.A.,

 ■ funkcjonowania systemu rezerwacji miejsc w pocią-
gach, PKP Intercity S.A.,

 ■ braku możliwości zakupu biletów zniżkowych 
w pociągach,

 ■ braku informacji o warunkach najniższych opłat za 
przewóz w biletomatach PKP Intercity S.A.,

 ■ braku właściwego oznakowania pociągów,

 ■ utrudniania zwrotu biletów w kasach agencyjnych,

 ■ niepodjęcia starań w celu zapewnienia pomocy osobie 
niepełnosprawnej bądź o ograniczonej sprawności 
ruchowej,

 ■ niezapewnienia pasażerom odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej 
podróży – Koleje Mazowieckie – jazda z otwartymi 

Udział kas biletowych w kanałach 
dystrybucji biletów spadł 
z poziomu 67% w 2012 r. do 
59,4% w 2013 r.

Zaniedbania, które doprowadziły do 
pogorszenia warunków podróżowania nie 
stanowiły co prawda naruszenia przepisów 
rozporządzenia nr (WE) 1371/2007, jednak 
standard świadczonych usług był w dalszym 
ciągu daleki od minimum, o którym mowa 
w ustawie prawo przewozowe
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drzwiami bocznymi, Koleje Wielkopolskie – nawadnia-
nie, PKP Intercity – warunki w pociągu „Jantar”,

 ■ publikacji taryf i cenników – PKP Intercity,

 ■ przestrzegania przez przewoźników obowiązków 
wdrożenia i publikacji Systemów Zarządzania Jakością 
(Warszawska Kolej Dojazdowa, Przewozy Regionalne). 

W ich wyniku Prezes UTK wszczął postępowania administracyjne 
w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia.

Pozytywna ocena stanu przestrzegania praw pasażerów w Polsce 
stałaby jednak w rażącej sprzeczności z niską jakością usług 

przewozowych i niedostateczną podażą miejsc. Czynniki te 
przekładają się na wyniki transportu kolejowego oraz na jego 
wizerunek m. in. w mediach. Zaniedbania po stronie przewoź-
ników, zarządców infrastruktury i właścicieli dworców, które 
doprowadziły do drastycznego pogorszenia warunków podró-
żowania, w zdecydowanej większości przypadków nie stanowiły 
co prawda naruszenia przepisów rozporządzenia 1371/2007, 
jednak standard świadczonych usług był w dalszym ciągu daleki 
od niezbędnego minimum, o którym mowa w ustawie prawo 
przewozowe.

Do Urzędu Transportu Kolejowego w okresie od stycznia do 
grudnia 2013 r. wpłynęło 1127 skarg (w tym 1041 za pośred-
nictwem poczty elektronicznej i 86 za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej). Najwięcej skarg i porad udzielanych telefonicznie 
dotyczy warunków podróży, co pokazuje, że pasażerowie oczekują 
coraz większego komfortu podróżowania, mają coraz większą 
świadomość swoich praw i wiedzą, czego powinni domagać się 
od przewoźnika. Porady telefoniczne dotyczą w dużej mierze 
również możliwości skomunikowania pociągów w podróży lub 
możliwości oraz sposobu zgłoszenia chęci uzyskania pomocy 
w podróży dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Priorytetem dla UTK w 2013 r. było również podejmowanie działań 
na rzecz poprawy standardu obsługi podróżnych o ograniczonej 
możliwości poruszania się. 

Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się zostały okre-
ślone w decyzji Komisji Europejskiej 2008/164/WE1. Definicja 
pojęcia zawiera wyliczenie kategorii pasażerów uznawanych 

za osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Należy do 
nich zaliczyć: 

 ■ osoby na wózkach inwalidzkich lub osoby o ograniczo-
nej sprawności ruchowej (mające trudności z chodze-
niem, na skutek urazów lub złamania kończyn), 

 ■ osoby podróżujące z małymi dziećmi, 

 ■ osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, 

 ■ osoby starsze, 

 ■ kobiety w ciąży, 

 ■ osoby niewidome i słabowidzące, 

 ■ osoby głuche i słabosłyszące, 

 ■ osoby mające trudności w komunikowaniu się z oto-
czeniem (które mają problemy z komunikowaniem 
się lub rozumieniem języka pisanego albo mówione-
go – w tym osoby z zagranicy, które nie znają języka 
miejscowego), 

 ■ osoby niepełnosprawne psychicznie lub intelektualnie, 

 ■ osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci). 

Definicja obejmuje ograniczenia trwałe i czasowe. Za osobę 
o ograniczonej możliwości poruszania się należy uznać opiekuna 
podróżującego z małym dzieckiem. 

1.3.8. Licencjonowanie przewozów 
pasażerskich

W 2013 r. Prezes UTK zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
o transporcie kolejowym udzielił jednej licencji na wykonywanie 
kolejowych przewozów osób. W ostatnich latach liczba wyda-
wanych licencji przez Prezesa UTK sukcesywnie spada.

Na koniec 2013 r. aktywne licencje (z wyłączeniem zawieszonych) 
uprawniające do realizacji działalności posiadało 35 przewoźni-
ków kolejowych, w tym 14 licencji znajdowało się w dyspozycji 
przewoźników wąskotorowych. Od początku funkcjonowania 
Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes UTK wydał 43 licencje 
uprawniające do realizacji przewozów pasażerskich. 

Zaniedbania, które doprowadziły do 
pogorszenia warunków podróżowania nie 
stanowiły co prawda naruszenia przepisów 
rozporządzenia nr (WE) 1371/2007, jednak 
standard świadczonych usług był w dalszym 
ciągu daleki od minimum, o którym mowa 
w ustawie prawo przewozowe
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Rys. 19: Liczba licencjonowanych przewoźników 
uprawnionych do realizacji przewozów osób 
i rzeczywiście funkcjonujących na rynku  
kolejowym w latach 2004-2013
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Źródło: opracowania własne UTK

Przedział czasowy pomiędzy początkiem II półrocza 2003 r., 
a końcem lutego 2004 r. był okresem przejściowym, w czasie 
którego stan prawny pozwalał przewoźnikom kolejowym 
wykonywać przewozy na podstawie koncesji wydanych przez 
ministra właściwego do spraw transportu lub licencji wydanej 
przez Urząd Transportu Kolejowego. W związku z powyższym 
w 2003 r. liczba przewoźników realizujących przewozy, była 
wyższa od liczby uprawnionych przewoźników działających 
na podstawie otrzymanej licencji.

W efekcie przeprowadzonych z urzędu postępowań admini-
stracyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. 
Prezes UTK wydał decyzje w sprawach z zakresu licencjonowania 
przewozów osób transportem kolejowym, w tym:

 ■ udzielono 1 licencji na wykonywanie przewozów kole-
jowych osób,

 ■ udzielono 1 licencji tymczasowej na wykonywanie 
przewozów kolejowych osób,

 ■ zawieszono 2 licencje na wykonywanie przewozów 
kolejowych osób,

 ■ zmieniono dane w 5 licencjach na wykonywanie prze-
wozów kolejowych osób, 

 ■ wydano 4 decyzje przyznające dłuższy okres na rozpo-
częcie prowadzenia licencjonowanej działalności w za-
kresie wykonywania przewozów kolejowych osób,

 ■ wydano 2 decyzje cofające licencje w zakresie wykony-
wania przewozów kolejowych osób, 

 ■ wydano 1 decyzję uchylającą decyzje Prezesa UTK 
w zakresie wykonywania przewozów kolejowych osób,

 ■ wydano 1 decyzję ponownie zatwierdzającą licencję 
na wykonywanie przewozów kolejowych osób,

 ■ wydano 8 decyzji umarzających postępowanie w spra-
wie zawieszenia licencji w zakresie wykonywania prze-
wozów kolejowych osób,

 ■ wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w spra-
wie nałożenia kary dla przewoźników wykonujących 
przewozy kolejowe osób,

 ■ wydano 3 decyzje nakładające kary na przewoźników 
kolejowych w związku z niewywiązaniem się z ter-
minowego przedłożenia zaświadczenia o spełnianiu 
wymagania dobrej reputacji w zakresie wykonywania 
przewozów kolejowych osób,

 ■ pozostawiono bez rozpoznania:

 - 1 wniosek o ponowne zatwierdzenie licencji na 
wykonywanie przewozów kolejowych osób,

 - 1 wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie 
przewozów kolejowych osób.
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2. Rynek przewozów towarowych

2.1. Zmiany na rynkach przewozów 
towarowych w państwach Unii 
Europejskiej

2.1.1. Charakterystyka znaczenia 
i wykorzystania kolei 
w przewozach towarowych

Biorąc pod uwagę zanieczyszczenie środowiska, emisję hała-
su, jak również obciążenie dróg, za które odpowiedzialne są 

samochody ciężarowe przewożące towary, unijna Biała Księga 
w sprawie transportu z  2011 r. zaleca, by: 

 ■ do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległościach większych niż 300 km zostało przenie-
sione na inne środki transportu, np. kolej lub transport 
wodny;

 ■ do 2050 r. 50 % drogowego transportu towarów na 
odległościach większych niż 300 km zostało przenie-
sione na inne środki transportu, np. kolej lub transport 
wodny.

Rys. 20: Udział kolei w pracy przewozowej wykonanej do transportu towarów w UE w latach 1995-2012

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej, Czwarte sprawozdanie w sprawie monitorowania rozwoju 
rynku przewozów kolejowych

Tymczasem w 2012 r. udział kolei w całym transporcie towarów 
w UE kształtował się na poziomie 10,9%, co oznacza niewielki 
spadek w stosunku do roku poprzedniego. Jest to jeden z naj-
wyższych udziałów na przestrzeni ostatnich 10 lat, natomiast 
należy pamiętać, że w 1997 r. udział ten wynosił prawie 13%. 
Wyniki te świadczą o tym, że w dalszym ciągu udział transportu 
kolejowego jest stosunkowo niewielki.

Trzeba zaznaczyć, że na wybór środka transportu największy 
wpływ ma cena (mając na uwadze, że koszty transportu i ma-
gazynowania stanowią ok. 10-15% ostatecznego kosztu towa-
ru). W przypadku, gdy cena dwóch alternatywnych środków 
transportu będzie porównywalna, wówczas w grę wchodzą 
inne czynniki, takie jak czas i jakość świadczonych usług, w tym 
przewidywalność i punktualność. Biorąc pod uwagę, że koszt 
transportu kolejowego w dużej mierze wynika ze stawek dostępu 
do infrastruktury, transport drogowy w UE poniżej dystansu np. 
200 km pozostaje bardziej konkurencyjny z uwagi na niższą cenę, 
większą elastyczność i prędkość, przejrzystość oferty, łatwość 
w przekraczaniu granic czy możliwość dotarcia bezpośrednio 
do celu. O dużej przewadze transportu drogowego w przewozie 
towarów świadczą niezmienne od lat statystyki. Przewaga kolei 
rysuje się dopiero na dłuższych dystansach oraz przy transporcie 
materiałów ciężkich. Należy przy tym zaznaczyć, że przewoź-

nicy kolejowi charakteryzują się dużo mniejszą elastycznością 
cenową swoich usług i co za tym idzie mniejszą skłonnością do 
negocjacji cenowych z odbiorcami ostatecznymi. Tymczasem 
z uwagi na fakt bardzo dużego rozproszenia, firmy świadczące 
usługi transportu drogowego konkurują między sobą, obniżając 
do minimum swoje marże. Dzięki temu dla odbiorców osta-
tecznych ich oferta jest bardziej atrakcyjna cenowo od oferty 
przewoźników kolejowych. Transport drogowy jest również 
dominujący przy coraz częstszych przewozach ładunków wyso-
koprzetworzonych. Potencjalni zleceniodawcy rezygnują często 
z transportu kolejowego z powodu braku możliwości dotarcia do 
preferowanego miejsca odbioru, jako że ograniczana jest liczba 
punktów przeładunkowych. Inne czynniki, które wpływają na 
wybór alternatywnych wobec kolei środków transportu w przy-

O przewadze transportu drogowego 
w przewozie towarów świadczą niezmienne 
od lat statystyki. Przewaga kolei rysuje się 
dopiero na dłuższych dystansach oraz przy 
transporcie materiałów ciężkich
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padku przewozu towarów to niewystarczająca częstotliwość 
i punktualność, niska prędkość, która bezpośrednio przekłada 
się na wydłużenie czasu dostawy przesyłki, niedostosowanie 
oferty do małych wolumen ładunków, brak wystarczającej ilości 
ofert „door-to-door”, skomplikowany proces  zawierania umów, 
trudności w dostępie do usługi dodatkowych takich jak np.  śle-
dzenie przesyłek, pakowanie i magazynowanie oraz często brak 
konkurencyjnego oraz przejrzystego cennika. Warto również 
wskazać na problemem niedostatecznej informacji o możli-
wościach i ofercie transportu kolejowego, które są bardziej 
dostępne i przejrzyste w przypadku transportu drogowego.

Jeśli chodzi o kolejowe przewozy towarowe w Europie, to 
kluczową rolę odgrywają Niemcy, zarówno jako największa 
unijna gospodarka, jak i kraj tranzytowy położony w centrum 
Wspólnoty. W Niemczech wykonywane jest aż 27% unijnych 
tonokilometrów, natomiast w Polsce, która zajmuje drugie 
miejsce, jest to 12% pracy przewozowej w UE. Kolejne miejsca 
zajmowały Francja z 8% i Wielka Brytania z 5%. 

2.1.2. Dynamika kolejowych przewozów 
towarowych w Europie

Widać wyraźnie, że czwarty kwartał 2012 r. zakończył się dużym 
spadkiem, po którym rynek odbudowywał się na przestrzeni 
2013 r. Wyniki za ostatni kwartał minionego roku były aż o 11% 
lepsze niż dla analogicznego okresu w 2012 r., co pozwoliło za-
mknąć rok z minimalnym wzrostem rzędu 0,72% pod względem 
przewiezionej masy.

Rys. 21: Masa towarów przewieziona w poszczególnych kwartałach w latach 2012 – 2013 w 21 krajach UE, dla których 
dostępne są dane

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych oszacowanych przez Eurostat

Organizacja CER w swoim raporcie podała natomiast, że w 2013 r. 
nastąpił spadek wykonanej przez jej członków pracyprzewo-
zowej. Członkowie CER reprezentują 84% kolejowego rynku 
przewozów towarowych w całej Europie, (Grupa PKP oraz Rail 
Polska są członkami CER). Praca przewozowa zmniejszyła się 

o 2,4%, co było jednak mniejszym spadkiem od tego z 2012 r., 
który wyniósł 6,7%. CER podał też, że tendencja spadkowa 
odwróciła się w drugiej połowie roku, jako że przez pierwsze 
6 miesięcy praca przewozowa zmalała o 5,8%, a od lipca do 
grudnia wzrosła o 1,2%. Zaobserwowana tendencja jest więc 
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W Niemczech wykonywane jest aż 27% 
unijnych tonokilometrów, natomiast w Polsce, 
która zajmuje drugie miejsce, jest to 12% 
pracy przewozowej w UE
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zbieżna z szacunkowymi danymi Eurostatu. Warto podkreślić, 
że spadek wykonanej pracy przewozowej był większy w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej i wyniósł 3,4%, podczas gdy tzw. 

„Stara Piętnastka” i Szwajcaria zanotowały spadek rzędu 1,7%. W 
kolejnych rozdziałach zostanie wykazane, że sytuacja na rynku 
polskim różni się od średniej dla naszego regionu.

Rys. 22: Praca przewozowa w krajach UE15+Szwajcaria oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-
2013 [w mld tkm]

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych CER

Według danych organizacji UIRR, działającej na rzecz transportu 
kombinowanego drogowo-kolejowego, z kryzysu w Europie 
zdaje się wychodzić już rynek przewozów intermodalnych. 
W 2013 r. przewieziono o 3,84% więcej przesyłek niż w 2012 r. 
Ponad 80% przesyłek stanowią kontenery, których przewie-
ziono o 2,27% więcej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wykonaną 
pracę przewozową, to wzrost w porównaniu do 2012 r. wyniósł 
aż 4,25%, natomiast średni dystans przewozu wyniósł 722 km, 
a więc o 20 km więcej niż rok wcześniej.

2.2. Konkurencja międzygałęziowa 
na polskim rynku przewozów 
towarowych

Wg danych GUS w 2013 r., w Polsce ogółem za pośrednictwem 
wszystkich gałęzi transportu przewieziono 1,84 mld ton towarów. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost na poziomie 
3,3%. Transportem kolejowym w 2013 r. przewieziono blisko 233 
mln ton. W dalszym ciągu dominują przewozy samochodowe, 
którymi przetransportowano ponad 1,55 mld ton towarów. 

Tab. 6: Masa przetransportowanych towarów w Polsce w latach 2001-2013

rodzaj 
transportu

rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mln ton

ogółem 1 294,75 1 279,16 1 283,24 1 302,09 1 413,06 1 469,12 1 569,85 1 672,96 1 723,79 1 848,70 1 905,18 1 781,87 1 841,38

transport 
samochodowy

1 072,30 1 002,37 981,96 956,94 1 079,76 1 113,88 1 213,25 1 339,47 1 424,88 1 551,84 1 596,21 1 493,39 1 553,05

transport 
kolejowy

166,86 222,90 241,50 283,00 269,40 290,30 293,90 276,30 242,98 235,47 249,35 230,88 232,60

transport 
rurociągowy

45,30 46,13 51,78 53,38 54,26 55,63 52,87 49,03 50,24 56,21 54,49 52,99 50,66

żegluga 
śródlądowa

10,26 7,73 7,97 8,75 9,61 9,27 9,79 8,11 5,66 5,14 5,09 4,58 5,04

transport 
lotniczy

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS

Na koniec 2013 r. udział w masie przewiezionych ładunków 
transportem samochodowym wyniósł 84,3%, o 0,5 punktu 

procentowego więcej niż w roku poprzednim. Udział kolei 
w ogólnym wolumenie przetransportowanej masy spadł z 13,0% 
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do poziomu 12,6%. Masa surowców przetransportowanych 
rurociągami podobnie jak w latach poprzednich oscyluje na 
podobnym poziomie. W 2013 r. jej wolumen wyniósł blisko 51 
mln ton. Udział tej gałęzi wyniósł 2,8%. Udział żeglugi śródlą-

dowej oraz transportu lotniczego w przewozie masy towaro-
wej jest marginalny. Na koniec ubiegłego roku wyniósł łącznie 
niespełna 0,28%.

Rys. 23: Dynamika wolumenu masy towarowej w poszczególnych gałęziach transportu 2013/2002 (2001=0%)

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS

W ostatnich latach charakte-
rystycznym zjawiskiem była 
dalsza zmiana w międzygałęzio-
wym podziale rynku transportu 
towarowego, przejawiająca 
się znaczącym spadkiem roli 
transportu kolejowego i wzro-
ście znaczenia segmentu sa-
mochodowego. Tendencja ta 
ma u swojego źródła nie tylko 
zmiany w strukturze gospo-
darki, lecz również szybkie 

przemiany sektora transportu samochodowego. Niskie bariery 
wejścia na rynek oraz stosunkowo niskie koszty spowodowały, 
że w okresie transformacji powstało kilkadziesiąt tysięcy firm 
przewozowych. Nasilanie konkurencji spowodowało, że ofer-

ta przedsiębiorstw samochodowych była stale udoskonalana 
przy jednoczesnym utrzymywaniu cen na niskim poziomie. 
Ze względu na wysokie bariery wejścia i funkcjonowania na 
rynku, w tym wysokie nieproporcjonalne koszty dostępu do 
infrastruktury, transport kolejowy notował dynamiczny spadek 
udziałów - tylko w latach 2004-2013 o ponad 9% (wg przewie-
zionej masy towarów). 

W 2013 r. nastąpił wzrost o 8,6% przewozów towarowych wszyst-
kimi środkami transportu wg wykonanej pracy przewozowej. 
W wielkościach bezwzględnych oznaczało to wzrost o 26 112 
mln tonokilometrów. Najlepszy wynik osiągnął transport sa-
mochodowy, który w 2013 r. przekroczył 78% próg udziału 
w rynku. Udział transportu kolejowego wg wykonanej pracy 
wyniósł 15,3%, o 0,7 punktu procentowego mniej niż w 2012 r.

Tab. 7: Praca przewozowa w transporcie towarów w latach 2001-2013

rodzaj 
transportu

rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

w mln tonokilometrów
ogółem 144 752 144 495 152 381 188 500 196 176 216 713 238 399 248 420 259 098 297 313 297 361 305 476 331 588

transport 
samochodowy

74 403 74 679 78 160 110 481 119 740 136 416 159 527 174 223 191 484 223 170 218 888 233 310 259 708

transport 
kolejowy

47 913 47 756 49 392 52 053 49 664 53 291 53 923 51 570 43 601 48 842 53 974 48 903 50 881

transport 
rurociągowy

21 093 20 854 23 871 24 806 25 388 25 640 23 513 21 247 22 908 24 157 23 461 22 325 20 112

żegluga 
śródlądowa

1 264 1 126 871 1 066 1 277 1 245 1 338 1 274 1 020 1 030 909 815 768

transport 
lotniczy

79 80 87 94 107 121 98 106 85 114 129 123 119

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS
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W 2013 r. wzrost wykonanej pracy odnotował transport samo-
chodowy i kolejowy. W transporcie samochodowym wykonano 
ponad 26 mld tonokilometrów więcej niż w 2012 r., a w kolejowym 
odpowiednio blisko 2 mld tonokilometrów. Pozostałe gałęzie 
transportu wykazały tendencję spadkową. Należy zaznaczyć, 
że wolumen pracy transportu lotniczego był nieznaczny i wy-
niósł zaledwie 119 mln tonokilometrów. W tym samym okresie 

transportem samochodowym wykonano natomiast 259,7 mld 
tonokilometrów. W transporcie rurociągowym, ze względu na 
duże odległości na jakie transportowane są surowce, wykonano 
pracę na poziomie 20,1 mld tkm (spadek o 9,9%), co stanowiło 
udział w rynku na poziomie 6,1% (spadek o 1,2 pkt. procento-
wego). Udział żeglugi śródlądowej oraz transportu lotniczego 
był nieznaczny i wyniósł analogicznie 0,2% i 0,04%.

Rys. 24: Dynamika pracy przewozowej w poszczególnych gałęziach transportu 2013/2002 (2001=0%)

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych GUS

Liczne przemiany gospodarcze wpłynęły na zmianę ról rynkowych 
poszczególnych gałęzi transportu. Podobnie jak w pozostałych 
krajach Unii Europejskiej, również w Polsce w latach 2001-2013 
nastąpił spadek znaczenia przewozów towarowych transportem 
kolejowym, na rzecz transportu drogowego, którego przewagą 
jest w dalszym ciągu cena, czas oraz możliwości realizacji prze-
wozów „door-to-door” bez zmiany środka lokomocji, co jest 
jednym z kluczowych elementów przy wyborze rodzaju trans-
portu przez klienta. Wadą tej gałęzi transportu są ograniczone 
możliwości transportu dużej masy towarowej. 

2.3. Polski rynek kolejowych 
przewozów towarowych

2.3.1. Struktura podmiotowa polskiego 
rynku

W 2013 r. kolejowe przewozy towarowe realizowało 54 licen-
cjonowanych przedsiębiorców, w tym 53 przewoźników na 
liniach normalnotorowych i 1 przewoźnik na linii szerokoto-
rowej. Oznacza to wzrost o 6 spółek w stosunku do roku 2012. 
Dodatkowo działalność przewozową deklarowało czterech 
przewoźników wąskotorowych. Należy zaznaczyć, że działalność 
realizowana na liniach wąskotorowych nie jest objęta obowiąz-
kiem licencjonowania. 

Rys. 25: Przewozy towarów koleją w Polsce w latach 1997 – 2013 (wg masy w mln ton)*

Źródło: opracowania własne UTK

*  Do 2009 r. do ogólnego wolumenu przewozów uwzględniano część przewozów manewrowych realizowanych przez licencjonowanych 
przewoźników. 
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W 2013 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 233,2 mln 
ton towarów. W porównaniu do 2012 r. stanowiło to wzrost 
przewiezionej masy o 0,78%. W tym samym czasie grupa PKP 
zanotowała spadek o 1,7%. Rynek towarowy w Polsce usta-
bilizował się więc po dużym, bo ponad 7% spadku w 2012 r., 
natomiast trzeba zaznaczyć, że ta stabilizacja nastąpiła na 
najniższym od ponad 10 lat poziomie. Mniej więcej w połowie 
roku został zahamowany trend spadkowy obserwowany od 
początku 2012 r. Dobre wyniki w okresie letnim, a przede wszyst-

kim znaczny wzrost przewiezionej masy w ujęciu grudzień do 
grudnia roku poprzedniego pozwoliły zamknąć rok z wynikiem 
wskazującym na wzrost. Biorąc pod uwagę korelację sytuacji 
gospodarczej i przewozów towarowych, można powiedzieć, 
że symptomy ożywienia gospodarczego w drugiej połowie 
roku sprzyjały zwiększeniu przewozów. Rok 2014 powinien 
przynieść więcej odpowiedzi dotyczących trendu na rynku 
przewozów towarowych.

Rys. 26: Praca przewozowa w transporcie towarów koleją w Polsce w latach 1997 – 2013 (w mln tkm)*

Źródło: opracowania własne UTK 
* Do 2009 r. do ogólnego wolumenu przewozów uwzględniano część przewozów manewrowych realizowanych przez licencjonowa-
nych przewoźników. 

W 2013 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę przewozową na 
poziomie 50 900 mln tonokilometrów, co odpowiada wzrostowi 
o 3,8% (dla Grupy PKP był to wzrost rzędu 1,8%).Wzrost pracy 
przewozowej jest więc większy niż wzrost masy, co oznacza, 
że towary były przewożone średnio na większe odległości niż 
w 2012 r. Dobre wyniki pracy przewozowej za drugie półrocze 
2013 r. nastrajają optymistycznie jeśli chodzi o kontynuację 
wzrostowego trendu tego wskaźnika, ale będzie to uzależnione 
od rozwoju sytuacji gospodarczej.

Podobnie jak w latach poprzednich, polski transport kolejowy 
opierał się na przewozach towarów masowych, przede wszyst-
kim surowców. Przewozy węgla kamiennego i brunatnego, 
ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali oraz pozostałych 
produktów górnictwa i kopalnictwa w 2013 r. stanowiły 67,9% 
ogólnego wolumenu masy (spadek o 0,6 pkt. proc.) oraz 58,7% 
wykonanej przez przewoźników pracy przewozowej (wzrost 
o 2 pkt. proc.). Najwyższy udział w rynku przetransportowanej 
masy tradycyjnie należał do węgla kamiennego (41,9%; 97,6 
mln ton), podobnie było z pracą przewozową (32,7% udział).

W 2013 r. zanotowano dalszy wzrost przewozów kolejowych 
w transporcie intermodalnym. Przewieziono 689,3 tys. jedno-
stek ładunkowych o łącznej masie 8,6 mln ton, odpowiednio 
6,9% i 7,2% więcej niż w 2012 r., co oznacza utrzymanie trendu 
wzrostowego, przy jednoczesnym spadku jego dynamiki. Przy 
przewozie ładunków intermodalnych spółki kolejowe wykona-
ły pracę na poziomie 3,067 mld tonokilometrów, co oznacza 
niewielki wzrost o 0,73%. Na koniec 2013 r. udział przewozów 
intermodalnych, mierząc masą przetransportowanych jedno-
stek, wyniósł 3,7% ogólnego wolumenu przewozów towarów 
w Polsce (wzrost udziału o 0,22 pkt. proc.). Biorąc pod uwagę 

wartość wykonanej pracy przewozowej, udział przewozów inter-
modalnych osiągnął 6,03% (względem 6,21% w 2012 r.). Oznacza 
to, że nastąpił nieduży wzrost odległości przewozu ładunków 
intermodalnych w porównaniu z całym rynkiem towarowym.

Przewozy biomasy pozostają dynamicznie rozwijającym się 
segmentem rynku. Przewoźnicy kolejowi przetransportowali 
o prawie 7% więcej ton biomasy, wykonując pracę przewozową 
większą o prawie jedną czwartą.
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Rys. 27: Udział w rynku największych przewoźników wg masy przewiezionych towarów w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 28: Udział w rynku największych przewoźników wg pracy przewozowej w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

Większość przedsiębiorstw realizujących działalność kolejową 
zanotowało w 2013 r. wzrost wolumenu przewozów towaro-
wych. Spadek największego z nich, czyli PKP Cargo (1,77 pkt. 
proc. w masie i 1,46 pkt. proc. w pracy) oznacza, że spółka ta 
zeszła poniżej 50% udziału w rynku pod względem masy i 60% 
pod względem pracy przewozowej. Mniejsze straty zanotowała 
druga spółka z Grupy PKP, czyli szerokotorowa PKP LHS. Swoje 
udziały w obu kategoriach nieznacznie zwiększyła zajmująca 
trzecie miejsca Grupa CTL (o 0,3 pkt. proc. w masie i 0,13 pkt. proc. 
w pracy). Grupa CTL wyprzedziła PKP LHS jeśli chodzi o udział 
pod względem pracy. Przeciwnie wyglądały wyniki Lotos Kolej, 
która straciła 0,55 pkt. proc. w udziale w masie i 0,4 pkt. proc. 
w pracy. Większy spadek Lotos Kolej niż PKP LHS oznacza, że ta 

druga spółka wyprzedziła Lotos 
Kolej pod względem udziału 
w masie. Drugi największy 
udział w rynku wg przewie-
zionej masy posiadała Grupa 
DB Schenker – łącznie 19,24% 
rynku (spadek o 1,12 pkt. proc.). 
Spółka ta zajmuje piąte miejsce 
pod względem udziału w pracy. 
Wart uwagi jest dynamiczny 
wzrost PUK Kolprem jeśli chodzi 
o masę (o 0,56 pkt. proc.) oraz 
przekroczenie poziomu 4% łącz-
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nego udziału przez małe spółki, których jednostkowy udział nie 
przekracza 0,5%. Wpływ na to ma rosnąca ilość przedsiębiorstw, 
zawierających coraz więcej małych kontraktów. Największy 
wzrost udziału w pracy przewozowej osiągnęła spółka PKP 
Cargo Service (o 0,37 pkt. proc.).

Przewoźnicy przy realizacji przewozów towarowych w 2013 r. 
wykonali na sieci zarządców infrastruktury łącznie 74,3 mln 
pociągokilometrów, a więc minimalnie (o 0,04%) mniej niż 
w roku poprzednim. Z punktu widzenia podziału transportu pod 
względem kierunków przewozu należy stwierdzić, że przewozy 
w obrębie kraju są najmniej podatne na zmiany spowodowane 

zewnętrznymi czynnikami gospodarczymi i politycznymi. Dzieje 
się tak głównie za sprawą bardzo dużego zapotrzebowania na 
surowce, generowanego przez polski przemysł energetyczny, 
a w ostatnich latach także przez liczne inwestycje infrastruk-
turalne. Z tego powodu przewozy wewnątrz kraju od lat oscy-
lowały na podobnym, bardzo wysokim poziomie (70% ogółu 
masy i 55% ogółu pracy przewozowej w 2013 r.). Wahania na 
rynku wewnętrznym, biorąc pod uwagę rok do roku, nie prze-
kraczały kilkunastu procent, ale 2013 r. przyniósł dalszy spadek, 
tym razem dużo mniejszy niż w 2012 r. Rynek wewnętrznych 
przewozów towarowych wg masy zmniejszył się jednak do 
najniższego poziomu w ciągu ostatnich 10 lat.

Rys. 29: Dynamika przewozów w poszczególnych komunikacjach wg masy towarów [zmiana rok do roku]

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 30: Dynamika przewozów w poszczególnych komunikacjach wg pracy przewozowej [zmiana rok do roku]

Źródło: opracowania własne UTK

Najdynamiczniej rozwijającym się rodzajem komunikacji jest 
eksport, który zanotował prawie 16% wzrost przewiezionej masy 
i ponad 22% wzrost wykonanej pracy. Eksport transportem 
kolejowym wzrósł o prawie 4 mln ton i o 1,8 mld tkm. Praca 
wykonana w eksporcie była większa od tej w imporcie. Był to 
już drugi rok z rzędu dobrych rezultatów eksportowych, które 
wynikają z tego, że eksport jest obecnie dźwignią polskiego 

wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, że tak dobre wyniki 
w tym segmencie przełożyły się na wzrost masy i pracy prze-
wozowej, jaki zanotował cały rynek przewozów towarowych.

Około 6% wzrost w masie i pracy zanotowały przewozy tranzy-
towe, natomiast import zanotował spadek o 1,48% w masie (ok. 
0,5 mln ton), przy jednoczesnym wzroście o 2,78% w wykonanej 
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pracy. Udział eksportu w komunikacji międzynarodowej wg 
pracy wzrósł z 38% do prawie 42%, natomiast wg pracy z 39,5% 
do 43,5%. Udział importu wg masy spadł z 54% do 50,6%, a wg 
pracy z 45 do 42%. Udział tranzytu zmienił się bardzo nieznacz-
nie: minimalnie wzrósł pod względem masy (kształtuje się na 
poziomie 7,5%) i spadł pod względem pracy (około 15% udział).

2.3.2. Struktura przewożonych ładunków

Polski transport kolejowy opiera się na przewozie towarów ma-
sowych, głównie surowców. Przewozy węgla kamiennego, rud 
metali oraz wyrobów górnictwa i kopalnictwa w 2013 r. stanowiły 
67,5% ogólnego wolumenu masy oraz 58,1% wykonanej przez 
przewoźników pracy przewozowej. Najwyższy udział w rynku 
przetransportowanej masy posiadały przewozy węgla kamiennego 
41,9% (97,7 mln ton). Należy zaznaczyć, że wolumen przewozów 
węgla kamiennego transportem kolejowym od kilku lat dyna-

micznie spada. W latach 2006-2013 wolumen tych przewozów 
spadł o ponad 35% (53,7 mln ton). Jest to spowodowane m.in. 
zmianą struktury zapotrzebowania na surowce energetyczne, 
w tym wzrost znaczenia węgla brunatnego, który jest paliwem 
o stosunkowo niskich kosztach produkcji, co z kolei przekłada 
się na niskie koszty produkcji energii elektrycznej.

Rys. 31: Dynamika przewozu surowców wg przetransportowanej masy 2013/2005 [2004=100%] 

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. nastąpił spadek przewozów rud metali i wyrobów gór-
nictwa i kopalnictwa do poziomu 59,8 mln ton. Spowodowany 
był m.in. ograniczeniem realizacji licznych inwestycji infrastruk-
turalnych i dużego zapotrzebowania m.in. na kruszywa, piasek 
i żwir. Przewozy w tej grupie towarowej w szczytowym 2011 r. 
były na poziomie 74,2 mln ton. Dynamikę wzrostową w porów-
naniu z 2012 r., mierząc przewiezioną masą towarów, odnotowały 
przewozy: produktów spożywczych 12,2%, drewna - wyrobów 
z drewna i korka 23,7% oraz surowców wtórnych i odpadów 
komunalnych 54,3%.

Według wskaźnika pracy przewozowej wykonanej na sieci infra-
struktury kolejowej największą pracę wykonano przy realizacji 

przewozów węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu 
ziemnego 33,4% (17,0 mld tonokilometrów) oraz rud metali 
i produktów górnictwa i kopalnictwa 25,4% (12,9 mld tonokilo-
metrów). Dynamikę wzrostową wykonanej przez przewoźników 
pracy odnotowano w transporcie: surowców wtórnych i odpa-
dów komunalnych 59,9%, produktów spożywczych, napojów 
i wyrobów tytoniowych 40,4%, drewna -wyrobów z drewna 
i korka 22,7%, oraz sprzętu transportowego 31,7%. 

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę przewozów poszcze-
gólnych grup towarowych wg masy oraz pracy przewozowej, 
włączając przewozy kolejami wąskotorowymi. 
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wyrobów górnictwa i kopalnictwa w 2013 r. 
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Tab. 8: Wielkość przewiezionej masy towarów wg grup (w tysiącach ton) oraz udział w rynku w 2013 r.

masa towarów

grupy towarowe Ogółem (tys. ton) udział w rynku [%]

Razem 233 196,920 100%

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 4 180,678 1,79%

w tym zboża 241,789 0,10%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 98 533,615 42,25%

w tym węgiel kamienny 97 662,758 41,88%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 59 754,216 25,62%

w tym
rudy żelaza 12 977,400 5,56%

kruszywo, piasek, żwir, gliny 41 809,484 17,93%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 1 711,702 0,73%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 41,895 0,02%

Drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania 1 815,378 0,78%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi 25 219,484 10,81%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 14 756,148 6,33%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe 10 394,184 4,46%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 2 983,248 1,28%

w tym
cement, wapno, gips 2 021,765 0,87%

pozostałe materiały budowlane 782,383 0,34%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 8 038,016 3,45%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 428,190 0,18%

Sprzęt transportowy 1 014,607 0,44%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 362,246 0,16%

Surowce wtórne, odpady komunalne 3 947,586 1,69%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0,000 0,00%

Puste opakowania 744,694 0,32%

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące przedmiotem handlu 4,597 0,00%

Towary mieszane, bez spożywczych 865,382 0,37%

Towary nieidentyfikowalne 4 927,131 2,11%

Pozostałe towary 8 230,071 3,53%

Źródło: opracowania własne UTK
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Tab. 9: Wielkość wykonanej pracy przewozowej wg grup towarów (w tys. tkm) oraz udział w rynku w 2013 r.

praca przewozowa  

grupy towarowe Ogółem (tys. tkm) udział w rynku [%]

Razem 50 900 254,061 100,00%

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 1 642 693,711 3,23%

w tym zboża 61 805,681 0,12%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 16 976 616,017 33,35%

w tym węgiel kamienny 16 652 643,113 32,72%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 12 909 365,479 25,36%

w tym
rudy żelaza 4 336 819,031 8,52%

kruszywo, piasek, żwir, gliny 7 171 617,917 14,09%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 419 527,435 0,82%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 7 680,455 0,02%

Drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania 561 206,769 1,10%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi 7 722 304,025 15,17%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 5 087 209,012 9,99%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe 3 254 249,534 6,39%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 914 642,917 1,80%

w tym
cement, wapno, gips 664 355,496 1,31%

pozostałe materiały budowlane 218 293,244 0,43%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 1 935 554,433 3,80%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 143 523,721 0,28%

Sprzęt transportowy 300 549,863 0,59%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 164 417,576 0,32%

Surowce wtórne, odpady komunalne 1 002 915,740 1,97%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0,000 0,00%

Puste opakowania 261 153,719 0,51%

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące przedmiotem handlu 861,400 0,00%

Towary mieszane, bez spożywczych 141 640,484 0,28%

Towary nieidentyfikowalne 1 838 026,137 3,61%

Pozostałe towary 703 324,643 1,38%

Źródło: opracowania własne UTK
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Rys. 32: Zmiany wolumenu przewozów poszczególnych grup towarowych w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

W strukturze przedmiotowej transportowanych towarów koleją 
w Polsce w dalszym ciągu dominują przewozy ładunków maso-
wych, w tym surowców energetycznych. Należy zwrócić uwagę 
na wzrost w 2013 r. przewozów biomasy, do której zaliczamy 
stałe i ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
ulegające biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, jak również części pozostałych 
odpadów, które ulegają biodegradacji. Głównym czynnikiem 
wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju przewozy są coraz 
ostrzejsze normy ochrony środowiska oraz realizacja unijnej 
polityki klimatycznej, która zakłada ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla, w tym liczne inwestycje energetyczne oparte na 
wykorzystywaniu biomasy w procesach spalania i współspalania 
z węglem. Przewoźnicy kolejowi przetransportowali w 2013 r. 
ponad 1,9 mln ton biomasy, o 125,1 tysiąca ton więcej w po-

równaniu z 2012 r. (wzrost o 6,9%). Rynek przewozów biomasy 
mierzony wykonaną pracą przewozową cechuje analogiczna 
tendencja. Przewoźnicy kolejowi przy realizacji przewozów 
wykonali 566,8 mln tonokilometrów, o 109,2 mln więcej niż 
w 2012 r. (wzrost o 23,9%). 

Udział przewozów biomasy w ogólnym wolumenie przewo-
zów na koniec 2013 r. wyniósł wg przewiezionej masy 0,83% 
oraz wg wykonanej pracy przewozowej około 1,11%. W 2013 r. 
dominowały przewozy drewna w tym trocin i pozostałych od-
padów drewnianych (w ogólnym wolumenie przewiezionej 
biomasy stanowiły 35,6%), produkty pochodzenia roślinnego 
(33,6%) oraz makuchy i inne produkty z ekstrakcji tłuszczów lub 
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Transport biomasy realizowany był głównie 
w komunikacji krajowej oraz w imporcie 
z krajów Europy Wschodniej

olejów roślinnych (26,4%). Pozostałe nie wymienione produkty 
stanowiły 4,4% pod względem przewiezionej masy. Transport 
biomasy realizowany był głównie w komunikacji krajowej oraz 
w imporcie z krajów Europy Wschodniej.

2.3.3. Przewozy towarowe 
w komunikacji międzynarodowej

W niniejszym rozdziale do wielkości przewozów kolejowych 
w komunikacji międzynarodowej zaliczono przesyłki nadane do 

przewozu za granicę lub przyjęte z zagranicy drogą lądową lub 
przez porty morskie (łącznie z przeładowywanymi w portach), 
do dalszego przewozu do stacji końcowej położonej na terenie 
kraju oraz przewożone tranzytem przez terytorium kraju. Wielkość 
wykonanej pracy przewozowej obliczono jako sumę iloczynów 
masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach 
i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

W 2013 r. przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej 
realizowało dwudziestu trzech licencjonowanych przewoźników.

Rys. 33: Masa przewiezionych towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 34: Praca przewozowa w transporcie towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. w komunikacji międzynarodowej przewoźnicy prze-
transportowali blisko 69,0 mln ton masy towarowej i wykonali 
pracę przewozową równą 22,6 mld tonokilometrów. Należy 
zaznaczyć, że wolumen masy towarowej w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym wzrósł o 5,7%, przy jednoczesnym wzroście 
wykonanej pracy o 11,1%. 

W 2013 r. wzrost przewiezionej masy towarowej odnotował 
eksport i tranzyt odpowiednio o 15,9% i 5,8%. Biorąc pod uwa-
gę wykonaną pracą przewozową wzrost wyniósł 22,5% i 6,4%. 
Spadek wolumenu masy o 1,5% odnotował import. W przewo-
zach wewnątrz kraju nastąpił spadek wolumenu w stosunku do 
2012 r. Przetransportowano blisko 1,9 mln ton towarów mniej 
niż przed rokiem (spadek o 1,1%) i wykonano pracę mniejszą 
o 0,4 mld tonokilometrów (spadek o 1,4%). Udział przewozów 
w komunikacji międzynarodowej mierzony przewiezioną masą 
jest w dalszym ciągu stosunkowo niski. W latach 2003-2009 
oscylował na poziomie 25-30%, w 2010 r. wyniósł 29%, w 2011 r. 
28%, w 2012 r. 28,2%, a w 2013 r. około 29,6%. Ze względu na 

odległości na jakie odbywają się przewozy w tej komunikacji 
(w 2013 r. średnio około 328 km), ich udział w rynku według 
wykonanej pracy przewozowej jest odpowiednio wyższy. Do 
2006 r. oscylował na poziomie 50%. W kolejnych latach następo-
wał stopniowy spadek tego wskaźnika.  Na koniec 2013r. udział 
przewozów międzynarodowych w rynku według wykonanej 
pracy przewozowej osiągnął poziom 44,4%.
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W 2013 r. w komunikacji międzynarodowej 
przewoźnicy przetransportowali blisko 69,0 
mln ton masy towarowej i wykonali pracę 
przewozową równą 22,6 mld tonokilometrów  
– był to wzrost o 11,1%
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W 2013 r. największą masę przetransportowano w imporcie – 
34,9 mln ton. Zdecydowanie najgorszy wynik zanotował tranzyt 
– 5,2 mln ton masy towarowej. Największą pracę przewozową 
wyrażoną w netto tonokilometrach wykonano w eksporcie, 
łącznie 9,8 mld. 

W przewozach w komunikacji międzynarodowej, w dalszym 
ciągu największy udział posiadały spółki Grupy PKP. Ich łączny 
udział od kilku lat oscylował na podobnym poziomie rzędu 85-
90%. Na koniec 2013 r. natomiast wyniósł: wg masy – 80,0%, wg 
pracy przewozowej – 82,5%. Udział pozostałych przewoźników 
w rynku znacząco się nie zmienił. Największą część rynku po-
siadały spółki grup kapitałowych DB Schenker 

i CTL, wg masy 5,3%, 5,2% oraz wykonanej pracy przewozowej 
4,9% i 4,8% oraz spółki Lotos Kolej analogicznie wg masy i pracy 
– 2,4% i 2,5%, STK – 2,0% i 2,4%, Rail Polska – 1,5% i 1,3% oraz 
PUK Kolprem 1,1% i 0,3%. Udział pozostałych spółek w prze-
transportowanej masie towarowej nie przekroczył 1%. Poprzez 
zdobywanie certyfikatów umożliwiających samodzielne przewozy 
na terenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej polskie spółki 
takie jak m.in. PKP Cargo S.A. mogą samodzielnie realizować 
przewozy w Czechach, Niemczech, Słowacji, Holandii, Belgii, 
Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Austrii i na Węgrzech.

Rys. 35: Udział przewoźników w komunikacji międzynarodowej w 2013 r. wg masy (powyżej 0,5%)

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 36: Udział przewoźników w komunikacji międzynarodowej w 2013 r. wg pracy przewozowej (powyżej 0,5%)

Źródło: opracowania własne UTK
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Analizując strukturę przedmiotową w przewozach międzyna-
rodowych, podobnie jak w latach poprzednich zwraca uwagę 
znaczący udział przewozów węgla kamiennego. W 2013 r. ogólny 
poziom masy przetransportowanego węgla wyniósł 21,1 mln 
ton. W tej liczbie ponad 50% (10,7 mln ton) stanowił eksport, 
głównie do Niemiec, Austrii i Czech. Pozostałą część stanowił 
import głównie z krajów Europy Wschodniej, w tym Rosji – bli-
sko 47%. W tym segmencie rynku w dalszym ciągu dominują 
przewozy surowców takich jak węgiel, koks, brykiety i produkty 

rafinacji ropy naftowej. Najwięcej przetransportowano węgla 
(kamiennego i brunatnego), z udziałem 37,1% wg masy i 40,5% 
wg pracy przewozowej oraz ładunków takich jak koks, brykiety 
i produkty rafinacji ropy naftowej – 23,5% i 21,9%. Spory udział 
posiadały również przewozy chemikaliów, odpowiednio: 9,1% 
i 9,6%. Należy zaznaczyć, że udział przewozu towarów wysoko-
przetworzonych oraz drobnicowych jest nadal nieznaczny i nie 
przekracza kilkunastu procent.

Rys. 37: Struktura towarów transportowanych w komunikacji międzynarodowej w 2013 r. 

Źródło: opracowania własne UTK

Największymi partnerami Polski w wymianie handlowej pozosta-
ją Niemcy, Rosja, Ukraina oraz Czechy. Z tego powodu również 
udział przewozów kolejowych w tych kierunkach jest najwyż-
szy, łącznie ponad 60% przetransportowanej masy towarowej. 
Zgodnie z miejscem nadania i miejscem docelowym przesyłek 
(wg listów przewozowych), największy udział stanowiły przewo-
zy pomiędzy Polską i Niemcami – 19,0% ogólnego wolumenu 
towarów. W 2013 r. pomiędzy tymi krajami przewieziono łącznie 
ponad 12 mln ton, wykonując pracę przewozową na poziomie 
3,8 mld tonokilometrów. Należy zaznaczyć, że przewozy do 
i z Rosji w porównaniu z 2012 r. nieznacznie spadły w masie, 
o 0,11% . W wykonanej pracy przewozowej nastąpił spadek 

o 4,3%. Ważnym partnerem w wymianie handlowej jest również 
Ukraina. Udziały w przewozach z Ukrainą stanowiły wg masy 
14,2% oraz wg pracy przewozowej 14,5% .
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2.3.4. Przewozy intermodalne

W 2013 r. przewozy intermodalne w Polsce realizowało dziesięciu 
licencjonowanych przewoźników kolejowych.

Należy zaznaczyć, że pomimo wzrostu liczby podmiotów w sto-
sunku do 2012 r., ogólna liczba przewoźników realizujących 
transport intermodalny nadal jest niewielka, co wskazuje na brak 
zainteresowania wejściem na rynek przewozów intermodalnych 
nowych przewoźników, skupiających się głównie na przewo-
zach towarów masowych np. węgla kamiennego lub kruszyw.

Rys. 38: Wykaz i liczba przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo PKP Cargo

PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS PKP LHS

DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker DB Schenker

DB Kolchem DB Kolchem DB Kolchem DB Kolchem

CTL Rail CTL Rail CTL Rail

CTL Logistics CTL Logistics CTL Logistics CTL Logistics CTL Logistics

CTL Express CTL Express CTL Express CTL Express CTL Express

Lotos Kolej Lotos Kolej Lotos Kolej Lotos Kolej Lotos Kolej

STK Wrocław STK Wrocław STK Wrocław

Majkoltrans

Ecco Rail

ITL Polska

Rail Polska Rail Polska

2 3 4 6 6 7 5 7 9 10

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową 
liczbę jednostek ładunkowych, łącznie 689,3 tys. sztuk, w tym 
ponad 681 tys. kontenerów (blisko 1,123 mln TEU). W porównaniu 
z 2012 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o 6,9%. 
Łączna masa przetransportowanych ładunków przekroczyła 8,6 
mln ton, a wykonana przy ich przewozie praca przewozowa – 3 
mld tonokilometrów. Porównując dane do wyników z 2012 r. 
stanowiło to wzrost przewozów odpowiednio o 7,2% i 0,7%. 
Należy zaznaczyć, że jest to najlepszy wynik odnotowany w pol-
skiej historii kolejowych przewozów intermodalnych. 

Rys. 39: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg masy

Źródło: opracowania własne UTK 
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Rys. 40: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg pracy przewozowej

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 41: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg liczby jednostek 

Źródło: opracowania własne UTK
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Rys. 42: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wg TEU

Źródło: opracowania własne UTK
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Rys. 43: Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce 
wg liczby TEU
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Źródło: opracowania własne UTK

Podobnie jak w 2012 r. głównymi graczami w tym segmen-
cie rynku pozostają spółki Grupy PKP. Udział PKP Cargo oraz 
PKP LHS na koniec 2013 r. wyniósł odpowiednio: w masie 
przetransportowanych jednostek – 57,7% i wykonanej pracy 
przewozowej – 61,2%. 

Rys. 44: Udział przewoźników w rynku przewozów 
intermodalnych wg masy w 2013 r.
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Znaczącą pozycję na rynku pod względem wielkości trans-
portu intermodalnego w 2013 r. posiadały również spółki DB 
Schenker Rail Polska oraz Lotos Kolej. Ich udział w rynku, biorąc 
pod uwagę przewiezioną masę wyniósł 17,9% oraz 15,1%. Pod 
względem wykonanej pracy przewozowej, wyniósł natomiast 
odpowiednio 14,0% i 14,8%. 

Podobnie jak w 2012 r. głównymi graczami 
w przewozach intermodalnych pozostają 
spółki Grupy PKP

Udział transportu intermodalnego wg pracy 
przewozowej w ruchu międzynarodowym  
jest w dalszym ciągu bardzo wysoki i wynosi 
ok. 71,7%
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Podobnie jak w latach poprzednich udział przewozów krajowych 
w ogóle przewozów intermodalnych nadal był niewysoki, mierząc 
wykonaną pracą przewozową wyniósł 28,3%. Ze względu na 
wysokie koszty realizacji przewozów przez kolej, nieproporcjo-
nalne do transportu drogowego oraz niską jakość parametrów 
linii kolejowych (w tym średnią prędkość handlową), przewozy 

kontenerów na krótkie odległości są nieopłacalne. Rentowność 
przewozów intermodalnych z wykorzystaniem kolei wzrasta wraz 
z odległością przewozu. Udział przewozów międzynarodowych 
jest w dalszym ciągu bardzo wysoki i oscyluje na poziomie 71,7% 
wg pracy przewozowej. 

Rys. 45: Udział przewozów w komunikacji międzynarodowej w transporcie intermodalnym w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

Biorąc pod uwagę przewozy międzynarodowe udział poszcze-
gólnych rodzajów komunikacji, wg liczby transportowanych 
jednostek, wyniósł odpowiednio: w imporcie - 29,58%, eksporcie 
– 25,79% oraz tranzycie – 17,90%. Polskie przewozy intermodal-

ne opierają się w głównej mierze na wykorzystaniu transportu 
lądowego, który stanowił blisko 75,10% (wg wykonanej pracy 
przewozowej). Udział przewozów przez porty morskie jest 
w dalszym ciągu nieznaczny, w 2013 r. wyniósł około 24,90%. 

Rys. 46: Udział poszczególnych jednostek transportowych w 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK

Przewozy intermodalne odbywają się głównie przy wykorzysta-
niu kontenerów, których udział w ogólnej liczbie jednostek na 
koniec 2013 r. wyniósł 98,85%. Dominowały przewozy jedno-
stek 40 stopowych, które stanowiły 55,78%. Udział pozostałych 
kontenerów wyniósł odpowiednio: 20-stopowych - 37,46%, 
30-stopowych – 4,12%. 

W 2013 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów 
kolejowych mierzony masą ładunków osiągnął poziom blisko 
3,7%. Był wyższy o 0,2 pkt. procentowego niż w 2012 r . W wy-
konanej pracy przewozy intermodalne stanowiły 6,03% - spa-
dek udziału w porównaniu z 2012 r. o 0,18 pkt. procentowego. 
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Przy stabilnym poziomie przyznawania ulgi dla pociągów 
intermodalnych, ukształtowanej na odpowiednio wysokim 
poziomie należy spodziewać się, że udział transportu intermo-
dalnego w rynku kolejowym może w dalszym ciągu wzrastać 
i do 2020 r. osiągnąć wynik kilkunastoprocentowy. Należy 
podkreślić, że do szybkiego wyrównania dysproporcji pomię-
dzy Polską, a krajami Unii Europejskiej udział tego segmentu 
w rynku kolejowym powinien wzrastać w tempie około 1-2% 
w skali roku, co uzależnione jest od preferencyjnych warunków 
funkcjonowania przewoźników na rynku i wprowadzenia sta-
bilnej polityki dotyczącej wsparcia transportu intermodalnego 
w dłuższej perspektywie czasu. 

2.3.5. Przewozy towarów 
niebezpiecznych

W 2013 r. działalność polegającą na przewozie towarów niebez-
piecznych realizowało dwudziestu czterech licencjonowanych 
przewoźników. 

Przewoźnicy kolejowi w 2013 r. przetransportowali łącznie po-
nad 21,5 mln ton towarów niebezpiecznych, wykonując przy 
tym pracę przewozową na poziomie 5,9 mld tonokilometrów. 

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejo-
wym wyniósł wg masy 9,2%, wg wykonanej pracy przewozo-

wej blisko 11,7%. W latach 2009–2013 udział tego segmentu 
rynku zmniejszył się z 14,6% do poziomu niespełna 12%. Tego 
typu zachowania rynkowe nie są efektem spadku produkcji 
w przemyśle chemicznym lecz wynikają z przejmowania części 
przewozów przez transport drogowy.

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie 
w komunikacji krajowej, która w 2013 r. stanowiła prawie 68,5% 
w masie i 76,8% w wykonanej pracy przewozowej. Znaczenie 
komunikacji międzynarodowej w tego rodzaju przewozach 
jest nieznaczne. Dla przykładu, biorąc pod uwagę wykonaną 
pracę przewozową udział eksportu oscylował na poziomie 6,1%, 
a w tranzycie kształtował się na poziomie 1,5%. 

W 2013 r. w dalszym ciągu najważniejszą w przewozach grupą 
towarową pozostały materiały ciekłe zapalne (ropa i produk-
ty ropopochodne, np. benzyny, oleje napędowe), których 
udział w rynku wyniósł blisko 65%. W porównaniu do roku 
poprzedniego był to jednak spadek o 1,2%. Według klasyfikacji 
materiałów niebezpiecznych (zgodnie z Regulaminem dla mię-
dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

- RID) poza materiałami ciekłymi zapalnymi, największy udział 
w przewozie posiadały towary z klasy 2 – gazy (13,0% wg masy 
i 10,8% wg wykonanej pracy przewozowej), klasy 8 – materiały 
żrące (analogicznie 6,2% i 5,8%) oraz klasy 4.1 – materiały stałe 
zapalne (2,6% i 2,9%).

Rys. 47: Udział przewozów poszczególnych grup towarów niebezpiecznych w 2013 r. (wg masy)

Źródło: opracowania własne UTK
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Przewozy towarów niebezpiecznych 
realizowane są głównie w komunikacji 
krajowej - 68,5% wg masy i 76,8% w pracy 
przewozowej

W 2013 r. w najważniejszą grupą towarów 
niebezpiecznych stanowiły materiały 
ciekłe zapalne takie jak ropa i produkty 
ropopochodne, np. benzyny, oleje napędowe
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Rys. 48: Udział przewozów poszczególnych grup towarów niebezpiecznych w 2013 r. (wg pracy przewozowej)

Źródło: opracowania własne UTK

Transport kolejowy jest obecnie najpopularniejszą formą prze-
wozu paliw płynnych w Polsce. Spowodowane jest to w głównej 
mierze tym, że kolej zapewnia większe możliwości przewozowe, 
a to ma istotny wpływ na bezpieczeństwo transportu. Konieczność 
przeładunku materiałów jest jednym z elementów, który na skutek 
błędu człowieka lub defektu urządzeń może doprowadzić do 
sytuacji zagrożenia życia, zniszczenia środowiska naturalnego 
czy dóbr materialnych. Z tego też względu transport kolejowy 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przewóz 
większych ilości ładunków niebezpiecznych.

2.3.6. Struktura taboru kolejowego 
będącego w dyspozycji 
przewoźników towarowych

Analizując dane dotyczące taboru pozostającego w dyspozycji 
przewoźników towarowych, w 2013 r. zanotowano wzrost liczby 
lokomotyw. Liczba użytkowanych przez przewoźników lokomo-
tyw ogółem wzrosła o 30 sztuk do poziomu 3 707. Liczba wago-

nów w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 1773 (łącznie 
98 106 szt.). W łącznej liczbie lokomotyw blisko 59% stanowił 
tabor spalinowy (2 185 sztuk, o 27 mniej niż w 2012 r.). Wzrosła 
liczba lokomotyw elektrycznych z 1445 do poziomu 1501 szt. 
(o 3,9%). Biorąc pod uwagę wagony największą liczbę stanowiły 
węglarki, blisko 59% (57 745). W porównaniu z 2012 r. ich liczba 
spadła o 1,3% (755 szt.). Znaczący spadek liczby lokomotyw 
znajdujących się w dyspozycji przewoźników towarowych, ma-
jący miejsce w 2008 r., spowodowany był głównie przejęciem 
części taboru trakcyjnego będącego w posiadaniu PKP Cargo 
przez spółkę PKP Intercity. 

Tab. 10: Ilostan inwentarzowy taboru trakcyjnego i wagonowego przewoźników towarowych w latach 2004-2013

rodzaj taboru
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
lokomotywy ogółem 4 467 4 432 4 398 4 462 3 988 3 944 3 699 3 710 3 677 3 707

lokomotywy elektryczne 1 857 1 855 1 884 1 831 1 506 1 512 1 488 1 457 1 445 1 501

lokomotywy spalinowe 2 590 2 557 2 494 2 610 2 461 2 410 2 189 2 233 2 212 2 185

lokomotywy parowe 20 20 20 21 21 22 22 20 20 21

wagony ogółem 114 839 111 897 109 487 112 842 112 699 107 795 101 074 101 511 99 879 98 106

Kryte 11 125 10 469 9 754 9 807 8 961 7 609 5 814 4 898 4 563 4 397

Węglarki 68 261 67 169 66 714 67 493 66 281 63 166 58 724 59 978 58 500 57 745

Platformy 13 238 12 945 12 770 12 962 13 312 12 871 12 165 11 958 11 225 11 202

Cysterny 15 556 14 702 13 472 13 801 14 877 14 873 15 041 14 665 15 746 15 357

Chłodnie 95 17 4 0 0 0 0 0 0 0

z dachami odchylanymi 763 984 1019 954 1015 1 015 1 201 1 197 1 238 1 220

Specjalne 5 801 5 611 5 754 7 825 8 253 8 261 8 129 8 815 8 128 7 747

towarowe-pozostałe 0 0 0 0 0 0 0 0 479 438

Źródło: opracowania własne UTK

materiały 
wybuchowe

0,05%

gazy
10,77%

materiały ciekłe 
zapalne
61,34% materiały stałe zapalne

2,85%

materiały 
samozapalne

0,59%

materiały wytwarzające 
gazy palne

0,07% materiały utleniające
0,43%

materiały trujące
0,99%

materiały żrące
5,76%

inne niebezpieczne
17,13%

Transport kolejowy jest obecnie 
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możliwości przewozowe oraz bezpieczeństwo 
transportu
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Proces wymiany taboru ko-
lejowego w dalszym ciągu 
przebiega powoli, co w konse-
kwencji nie wpływa znacząco 
na poszerzenie oferty prze-
wozowej. W dalszym ciągu 
przedsiębiorcy skupiają się 
na przewozach towarów ma-
sowych, np. węgla i kruszyw. 
Brak jest na polskim rynku 
wystarczającej liczby specjali-
stycznych wagonów służących 
np. do przewozu kontenerów 
w systemie intermodalnym 
oraz towarów wysokoprze-

tworzonych. Szybkie unowocześnienie taboru pozwoliłoby na 
znaczne obniżenie zarówno kosztów zewnętrznych, jak i realizacji 
przewozów, w tym zwiększenia możliwości przewozowych, szyb-
kości, bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zużycia torów i czyn-
nika hałasu. Potencjał przewozów intermodalnych dostrzegają 
przewoźnicy, którzy w najbliższym czasie przewidują możliwość 
pozyskania nowoczesnego taboru do przewozów kombino-
wanych. Należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu zdecydowana 
większość przewoźników uzależnia swoje plany inwestycyjne 
od pozyskania długoletnich kontraktów przewozowych, a to 
możliwe jest wyłącznie poprzez określenie długoletniej strategii 
rozwoju i wsparcia finansowego tego segmentu rynku, w tym 

kreowania polityki ulg i preferencji w opłatach za dostęp do 
infrastruktury kolejowej.

Towarowy tabor kolejowy w Polsce jest w dalszym ciągu wysoko 
wyeksploatowany – średni wiek lokomotyw na koniec 2013 r. 
wyniósł 33,8 lat (o 0,4 roku więcej niż przed rokiem), a taboru 
wagonowego 28 lat (wzrost o 1,0). Należy zaznaczyć, że polscy 
przewoźnicy posiadają jeden z największych ilostanów taboro-
wych w krajach Unii Europejskiej, zarówno pod względem liczby 
wagonów, jak i środków trakcyjnych służących do realizacji 
przewozów towarowych. Niestety, duża jego część jest wyłączo-
na z eksploatacji, a stan oraz parametry techniczne pojazdów 
eksploatowanych znacznie odbiegają od średniej europejskiej. 

Powyższe wskazuje na fakt, że pomimo inwestycji w nowy ta-
bor kolejowy, średni wiek lokomotyw i wagonów sukcesywnie 
rośnie. W 2013 r. spadł wskaźnik wykorzystania taboru trakcyj-
nego przez przewoźników towarowych i wyniósł na koniec roku 
45,5% (w 2012 r. oscylował na poziomie 48%).

Rys. 49: Wykorzystanie lokomotyw w latach 2008-2013 wg 
ilostanów dobowych

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. zmniejszył się stopień wykorzystania wagonów to-
warowych w porównaniu z ubiegłym rokiem

Zgodnie z informacjami przekazanymi od przewoźników to-
warowych, w 2014 r. planują oni przeprowadzenie szeregu 
inwestycji taborowych, mających na celu jego pozyskanie jak 
i modernizację. W 2014 r. na inwestycje w towarowy tabor ko-
lejowy przewoźnicy zamierzają przeznaczyć kwotę 550,9 mln 
PLN (z czego ok. 77% na pozyskanie nowego taboru, a pozostałe 
126 mln PLN na jego modernizację). 
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2.3.7. Wielkość, struktura oraz wskaźniki 
efektywności rynku przewozów 
towarowych.

Wielkość polskiego rynku towarowych przewozów kolejowych 
w 2013 r. scharakteryzować można następującymi parametrami:

 ■ liczba licencjonowanych przedsiębiorców - 82,

 ■ liczba przewoźników realizująca przewozy  - 61,

 ■ roczne przychody rynku - 8,124 mld PLN,

 ■ roczne koszty realizacji usług kolejowych - 7,962 mld PLN,

 ■ zatrudnienie przez sektor kolejowy - 32 263 osób,

 ■ przewieziona masa towarowa - 233,2 mln ton,

 ■ wykonana praca przewozowa - 50,9 mld, 
tonokilometrów

 ■ wykonana praca eksploatacyjna - 75,3 mln, 

 ■ liczba lokomotyw - 3 707 szt.,

 ■ liczba wagonów towarowych -  98 106 szt.

W 2013 r. nastąpił nieznaczny spadek w wielkości zatrudnienia 
w stosunku do 2012 r. Patrząc na zatrudnienie w sektorze prze-
wozów kolejowych w kolejnych latach można zauważyć, że na 
przestrzeni 10 lat przedsiębiorstwa sukcesywnie redukowały 
liczbę pracowników. W 2012 r. nastąpił niewielki wzrost (o 0,35% 
w porównaniu do 2011 r.), lecz w 2013 r. mamy do czynienia ze 
spadkiem o 2,85% (z 33 210 do 32 263 osób).

W ogólnej liczbie zatrudnionych 52% stanowili pracownicy bez-
pośrednio związani z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego. Ich liczba wyniosła ok. 16,8 tys. osób, w tym: 8,9 
tys. maszynistów (w tym ok. 1,2 tys. maszynistów wieloczynno-
ściowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych 
i kolejowej sieci trakcyjnej), 500 pomocników maszynisty, ok. 
2,3 tys. rewidentów taboru, ok. 1,1 tys. manewrowych oraz ok. 
2,6 tys. ustawiaczy.

Rys. 50: Zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 51: Struktura zatrudnienia w 2013 r. (liczba pracowników, udział w rynku pod względem liczby zatrudnionych)

Źródło: opracowania własne UTK
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Drugie miejsce na rynku pod względem wielkości zatrudnie-
nia zajmuje grupa DB Schenker z ponad 4% udziałem. Wzrost 
zatrudnienia i rozwój spółki PUK Kolprem spowodował, że 
osiągnęła ona 3,2% udział w rynku. Żadna z pozostałych spół-

ek i grup na rynku nie zatrudnia więcej niż 1000 pracowników. 
Kolejnymi pod względem ich udziału w zatrudnieniu są: Grupa 
CTL (2,7%), PKP LHS (2,7%), Lotos Kolej (2,6%), Pol-Miedź Trans 
(1,9%), Orlen Kol-Trans (1,1%).

Rys. 52: Wyniki działalności przewoźników towarowych (mld PLN) w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

Po chwilowym spadku przychodów i kosztów z działalności 
operacyjnej w 2012 r. w 2013 r. parametry te wzrosły. Łączne 
przychody przewoźników towarowych wzrosły w 2013 r. w po-
równaniu do 2012 r. o 170 mln PLN (2,1%). W tym samym czasie 
łączne koszty wzrosły o  200 mln PLN (2,5%). Przewoźnicy towa-
rów wypracowali blisko 190 mln PLN zysków (spadek o prawie 
18% w porównaniu do 223 mln w 2012 r.). 

2.3.8. Licencjonowanie przewozów 
towarowych

W 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie treścią 
art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie kolejowym udzielił 7 
licencji na wykonywanie kolejowych przewozów rzeczy. Na 
koniec ubiegłego roku aktywne licencje (z wyłączeniem za-

wieszonych) uprawniające do realizacji działalności posiadało 
82 przewoźników kolejowych, w tym 5 licencji znajdowało się 
w posiadaniu przewoźników wąskotorowych. Od początku 
funkcjonowania Urzędu Transportu Kolejowego, Prezes UTK 
wydał 111 licencji uprawniających do realizacji tego rodzaju 
przewozów. Duża liczba licencji wydanych w latach 2003-2005 
wiązała się z wdrożeniem postanowień tzw. Pierwszego Pakietu 
Kolejowego, co było następstwem wprowadzenia w Polsce obo-
wiązku licencjonowania towarowych przewozów kolejowych. 

W ubiegłych latach zaobserwowano proces licznych przemian 
własnościowych. Z tego względu pomimo pojawienia się 
na rynku nowych licencjonowanych przedsiębiorców, liczba 
uprawnionych jak i wykonujących działalność znacząco się 
nie zmieniała. Natomiast w 2013 r. 61 przedsiębiorców reali-
zowało w rzeczywistości przewozy towarowe (w 2012 r. były 
to 53 podmioty).

Rys. 53: Liczba licencjonowanych przewoźników uprawnionych do realizacji przewozów i rzeczywiście funkcjonują-
cych na rynku kolejowym w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK
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Liczba przewoźników posiadających w 2013 r. licencje na przewozy 
rzeczy 85, w tym: zawieszone 3, wąskotorowe 5 i szerokotorowe 1.

W 2013 r. 61 przedsiębiorców (ponad 74% posiadających aktywne 
licencje) realizowało działalność przewozową. Jest to znaczący 
wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. Może to świadczyć 
o stopniowym wzroście zainteresowania i zapotrzebowania na 
realizację działalności na rynku przewozów kolejowych, a także 
o podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących wchodzenia 
w działalność gospodarczą w tym zakresie w celu osiągnięcia 
zysku. Kolejowe przewozy towarowe zaczynają być postrzegane 
jako interes przynoszący dochód.

W efekcie przeprowadzonych z urzędu postępowań admini-
stracyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., 
Prezes UTK wydał decyzje w sprawach z zakresu licencjonowania 
przewozów rzeczy transportem kolejowym, w tym:

 ■ udzielono 7 licencji, w tym na wykonywanie przewo-
zów kolejowych rzeczy,

 ■ zawieszono 4 licencje na wykonywanie przewozów 
kolejowych rzeczy,

 ■ zmieniono dane w 17  licencjach na wykonywanie 
przewozów kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 5 decyzji przyznających dłuższy okres na 
rozpoczęcie prowadzenia licencjonowanej działalno-
ści w zakresie wykonywania przewozów kolejowych 
rzeczy,

 ■ wydano 2 decyzje cofające licencje w zakresie wykony-
wania przewozów kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 2 decyzje zmieniające lub uchylające decyzje 
Prezesa UTK, w tym w zakresie wykonywania przewo-
zów kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 1 decyzję odmawiającą udzielenia licencji na 
wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 10 decyzji umarzających postępowanie 
w sprawie zawieszenia licencji, w zakresie wykonywa-
nia przewozów kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie 
nałożenia kary w zakresie wykonywania przewozów 
kolejowych rzeczy,

 ■ wydano 7 decyzji nakładających kary na przewoźników 
kolejowych w związku z niewywiązaniem się z ter-
minowego przedłożenia zaświadczenia o spełnianiu 
wymagania dobrej reputacji, w zakresie wykonywania 
przewozów kolejowych rzeczy,

 ■ pozostawiono bez rozpoznania 2 wnioski o udziele-
nie licencji na wykonywanie przewozów kolejowych 
rzeczy.

W 2013 r. ponad 74% z przedsiębiorców 
posiadających aktywne licencje realizowało 
działalność przewozową
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3. Infrastruktura kolejowa

3.1. Zmiany na rynkach w państwach 
Unii Europejskiej

3.1.1. Europejska infrastruktura liniowa

Od 2012 r. Urząd Transportu 
Kolejowego jest członkiem gru-
py niezależnych europejskich 
regulatorów rynku kolejowego 
IRG-Rail. W ramach prac grupy 
publikowany jest corocznie 
raport dotyczący monitoringu 
rynków kolejowych w krajach Unii 
Europejskiej, pt. „IRG–Rail Annual 
Market Monitoring Report”, 
w którym członkowie grupy 
przedstawiają dane o specyfice 
rynku kolejowego w ich krajach. 

Dane z ostatniego raportu, opublikowanego w lutym 2014 r., 
pochodzą z 2012 r.

Pierwszym parametrem 
charakteryzującym 
rozmiar infrastruktury 
kolejowej jest długość 
linii. W 2012 r., najdłuż-
szą sieć linii kolejowych 
w całej obecnej Unii 
Europejskiej (pomijając 
Maltę i Cypr, które nie 
posiadają czynnych linii 
kolejowych), posiadały 
Niemcy (38 809 km), Francja (29 675 km), oraz Polska (20 620 
km). Najkrótszą sieć linii posiadały kraje takie jak Luksemburg 
(275 km), Słowenia (1 209 km) oraz Estonia (1 540 km). 

Dodatkowym parametrem jest gęstość linii liczona jako długość 
linii kolejowych na 100 km2. Polska zajmuje pod tym wzglę-
dem 10 pozycję z wartością 6,59. Wyraźnie odznaczają się na 
tle innych krajów z najwyższymi wartościami Czechy (12,13), 
Belgia (11,73), Niemcy (10,88) i Luksemburg (10,63). Najmniejsze 
wartości odnotowane zostały natomiast dla krajów takich jak 
Finlandia (1,76) oraz Grecja (1,94).

Rys. 54: Długość linii kolejowych w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. (w km)

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych IRG-Rail oraz Eurostat
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Od 2012 r. UTK 
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obecnej UE posiadały 
Niemcy – ponad 38,8 tys. km
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Rys. 55: Gęstość linii kolejowych w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. (w km linii na 100 km2)

Źródło: opracowania własne UTK na podstawie danych IRG-Rail oraz Eurostat/

W krajach Unii Europejskiej, większość pracy eksploatacyjnej, 
wyrażonej w pociągokilometrach jest realizowana na sieci za-
rządców przez pociągi pasażerskie. Średnia dla wszystkich krajów 
Unii wg danych przedstawionych w raporcie IRG-Rail to 80,8% 
pracy eksploatacyjnej zrealizowanej przez pociągi pasażerskie 
w stosunku do 19,2% pociągokilometrów zrealizowanych przez 
pociągi towarowe. Więcej niż połowa pociągokilometrów jest 
wykonywana przez pociągi towarowe jedynie na sieci dwóch 
krajów (Estonii i Łotwy – odpowiednio 62% i 68%). W przypadku 
Polski stosunek wykonanych poc-km pasażerskich do towarowych 
wyniósł 65% do 35%, co wskazuje na dość duże wykorzystanie 
linii kolejowych przez transport towarowy. 

3.1.2. Opłaty za dostęp do infrastruktury 
liniowej w krajach europejskich

Na moment opracowywania niniejszego dokumentu, dane 
zbiorcze z obszaru Unii Europejskiej dotyczące przeciętnych 
stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej w poszczególnych 
państwach opublikowane zostały we wspomnianym również 
we wcześniej części dokumencie pt. „IRG-Rail Annual Market 
Monitoring Report” z lutego 2014 r. Dane te pochodzą z 2012 r.

Z analizy porównawczej wynika, że poziom polskich stawek 
w ruchu towarowym sytuował Polskę w strefie znacznie po-
wyżej średniej europejskiej wynoszącej w 2012 r. 2,70 EUR/
pociągokilometr. Dla porównania, wysokość średniej stawki 
jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do 
infrastruktury kolejowej w Polsce kształtował się w 2012 r. na 
ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż we Francji i o około 
50% wyższym niż w Niemczech (w krajach o dużym wolume-
nie przewozów towarowych). Najwyższe stawki za dostęp do 
infrastruktury kolejowej występowały na Łotwie i wynosiły 
średnio 9,90 EUR/pociągokilometr. Najniższy poziom stawek 
odnotowano w Szwecji i Słowenii – odpowiednio 0,80 i 1,00 
EUR/pociągokilometr. 
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Z analizy porównawczej wynika, że poziom 
polskich stawek w ruchu towarowym 
sytuował Polskę w strefie znacznie powyżej 
średniej europejskiej wynoszącej w 2012 r. 
2,70 EUR/pociągokilometr
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Rys. 56: Wysokość przeciętnych stawek jednostkowych opłat w 2012 r. dla pociągów towarowych i pasażerskich w 
krajach UE [EUR/poc-km]

Źródło: Opracowania własne UTK na podstawie dokumentu IRG-Rail - Annual Market Monitoring Report

Poziom stawek dla ruchu pasażerskiego w Polsce w 2012 r. wy-
niósł 1,60 EUR/pociągokilometr i był prawie trzykrotnie niższy 
od średniej dla państw Unii Europejskiej wynoszącej 4,29 EUR/
pociągokilometr. Należy zaznaczyć, że decydującymi elemen-
tami wpływającymi na popyt usług kolejowych, oprócz ceny za 
dostęp, są parametry jakościowe udostępnianej infrastruktury, 
zakres świadczonych usług przewozowych, szybkości prze-
mieszczania, punktualność oraz terminowość w przewozach. 

Należy zaznaczyć, że w przewozach kolejowych w Polsce prze-
woźnicy towarowi ponoszą dużo wyższe koszty dostępu do 
infrastruktury w porównaniu do przewoźników pasażerskich. 
Współczynnik wysokości stawki dla pociągów towarowych 
względem pasażerskich jest jednym z wyższych w Europie. 
Biorąc pod uwagę polski poziom średniej stawki za dostęp do 
infrastruktury dla pociągów towarowych należy stwierdzić, że 
jest on o 162% wyższy od poziomu średniej stawki dla pocią-
gów pasażerskich.

Rys. 57: Współczynnik wysokości stawek jednostkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej dla pociągów towaro-
wych i pasażerskich w krajach UE w 2012 r.

Źródło: Opracowania własne UTK na podstawie dokumentu IRG-Rail - Annual Market Monitoring Report
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Poziom stawek dla ruchu pasażerskiego w Polsce w 2012 r. wyniósł 1,60 EUR/pociągokilometr i był prawie 
trzykrotnie niższy od średniej dla państw Unii Europejskiej wynoszącej 4,29 EUR/pociągokilometr
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Należy zaznaczyć, że polska infrastruktura znacząco odbiegała od 
większości krajów europejskich, głównie tych o wysokim poziomie 
liberalizacji rynku transportu kolejowego. W 2012 r. biorąc pod 
uwagę współczynnik jakości (cena za dostęp do infrastruktury / 
średnia prędkość w przewozach kolejowych), powyższy wskaźnik 
w Polsce był ponad trzykrotnie niższy niż w Niemczech. Sytuacja 
ta ma szansę się zmienić przy obniżonych stawkach oraz przy 
równolegle zwiększającym się udziale infrastruktury o dobrych 
parametrach technicznych będących wynikiem prowadzonych 
modernizacji. Może to w rezultacie prowadzić do obniżenia 
udziałów kosztów za dostęp do infrastruktury, które w 2012 r. 
wynosiły w przypadkach niektórych polskich przewoźników ok. 
35% ponoszonych kosztów transportu. 

3.2. Polska infrastruktura kolejowa

3.2.1. Struktura podmiotowa polskiego 
rynku

Na koniec 2013 r. działalność polegającą na zarządzaniu liniową 
infrastrukturą kolejową realizowało 10 przedsiębiorców, w tym 
7 świadczyło wyłącznie takie usługi: 

 ■ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 ■ Infra SILESIA S.A.,

 ■ „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o., 

 ■ Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., 

 ■ CTL Maczki-Bór S.A.,

 ■ UBB Polska Sp. z o.o.,

 ■ PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Dodatkowo spółka PKP SKM 
w Trójmieście Sp. z o.o., jako 
jedyna pełniła jednocześnie 
rolę przewoźnika i zarządcy 
ogólnodostępnej infrastruktury 
kolejowej. Pozostałe dwa przed-
siębiorstwa, w tym Warszawska 
Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. oraz 
PKP LHS Sp. z o.o. (posiadająca 
wyłącznie linię szerokotorową 
o prześwicie 1 520 mm), łączyły 
funkcję przewoźnika i zarządcy, 
przy czym nie udostępniały 
własnej infrastruktury innym 
przewoźnikom. Na liniach wąsko-
torowych przewozy realizowało 
22 operatorów, którzy łączyli funkcję usług (w głównej mierze 
przewozów pasażerskich) oraz funkcję użytkownika/właściciela 
infrastruktury.

Biorąc pod uwagę długość eksploatowanej infrastruktury kole-
jowej, największy udział na koniec 2013 r. posiadała spółka PKP 
PLK – 92,69%. Udział pozostałych zarządców był nieznaczny, 
wyłączając koleje wąskotorowe (z udziałem 3,14%), największy 
posiadała spółka PKP LHS – 1,97% (wyłącznie linia szerokotorowa) 
oraz Infra Silesia i KP Kotlarnia – odpowiednio 0,35% oraz 0,87%. 

Rys. 58: Udział wg długości eksploatowanych linii kolejowych, stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Źródło: opracowania własne UTK
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Na koniec 2013 r. 
działalność polegającą 
na zarządzaniu 
liniową infrastrukturą 
kolejową realizowało 
10 przedsiębiorców, 
w tym 7 świadczyło 
wyłącznie takie usługi
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3.2.2. Struktura przedmiotowa 
polskiego rynku

Długość eksploatowanych linii kolejowych w 2013 r. przez 
wszystkich zarządców infrastruktury, włączając koleje szeroko 
i wąskotorowe wyniosła 19 994,87 km. W porównaniu z rokiem 
poprzednim łączna długość sieci kolejowej spadła o 625,09 km 
(spadek o 3,03%). Znacznie zmalała łączna długość linii kolejo-
wych eksploatowanych przez głównego zarządcę infrastruktury 
PKP PLK (o 658,57 km, tj. o 3,43%) i na koniec 2013 r. wyniosła 
18 532,65 km. Znaczne zmniejszenie długości eksploatowanych 
linii kolejowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w porów-
naniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. jest spowodowane 
wdrożeniem Uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Nr 957/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia listy 
linii wyłączonych z eksploatacji w rozkładzie jazdy 2013/2014. 

Rys. 59: Struktura linii kolejowych eksploatowanych 
w Polsce, stan na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Źródło: opracowania własne UTK

Niewielkie zmiany nastąpiły w udziale linii kolejowych o prze-
świcie 1 520 mm, które w 2013 r. stanowiły 2,69%. Na ich dłu-
gość składały się linie kolejowe dwóch zarządców: PKP LHS 
Sp. z o.o. – niezmiennie 394,65 km - oraz PKP PLK – 143,33 km 
(147,8 km w 2012 r.). 

W 2013 r. w zarządzie spółki PKP PLK pozostawało 21 696,35 
km linii, o 73,48 km więcej niż w 2012 r. W tej liczbie 3 163,70 
km (14,6%) stanowiły linie wyłączone z eksploatacji. Spółka jako 
jedyna zarządzała infrastrukturą o znaczeniu państwowym, która 
na koniec 2013 r. stanowiła 61,68% wszystkich eksploatowanych 
linii. Ich długość wzrosła i na koniec 2013 r. wyniosła 12 332,08 
km w porównaniu do 11 497,32 km w 2012 r. (wzrost o 834,76 
km, tj. o 7,26%). 

Długość linii kolejowych zelektryfikowanych, będących w eks-
ploatacji wszystkich zarządców infrastruktury w Polsce, wyniosła 
11 866,86 km w porównaniu do 11 919,3 km (o 52,44 km mniej 
niż przed rokiem), co stanowiło 59,35% łącznej długości linii 
(wzrost udziału o 1,55 pkt. procentowego). 99,57% linii zelek-
tryfikowanych było w posiadaniu spółek Grupy PKP (PKP PLK 
oraz PKP SKM w Trójmieście).

Gęstość sieci kolejowej w poszczególnych województwach 
mierzona w km linii/100 km2 powierzchni na przestrzeni lat 
2011-2013 znacząco się nie zmieniła. W 2013 r. zauważalny jest 
jednak we wszystkich województwach oprócz łódzkiego spadek 
tego współczynnika - gęstość kształtowała się na poziomie od 
3,57 km/100 km2 w województwie podlaskim do 16,62 km/100 
km2 w województwie śląskim, a na koniec 2013 r. średnia krajowa 
gęstość wyniosła 6,39 km/100 km2 w stosunku do 6,59 km/100 
km2 w roku poprzednim. 

3.2.3. Udostępnianie infrastruktury 
przewoźnikom kolejowym

W 2013 r. usługi polegające na udostępnianiu przewoźnikom 
infrastruktury kolejowej świadczyło ośmiu zarządców infrastruk-
tury. PKP SKM w Trójmieście, jako jedyny pełnił jednocześnie 
rolę przewoźnika i zarządcy ogólnodostępnej infrastruktury 
kolejowej. Głównym i największym zarządcą na rynku udo-
stępniania infrastruktury kolejowej pozostaje spółka PKP PLK. 
W 2013 r. wszyscy zarządcy infrastruktury sprzedali łącznie 
2,66 mln sztuk tras, o łącznej długości 210,79 mln km. Ich łączna 
długość spadła o 7,22 mln km (o 3,31%). Dominującą pozycję 
na rynku zarządców infrastruktury posiadała spółka PKP PLK. 
Zarządca sprzedał 2,37 mln tras, o łącznej długości 207,6 mln 
km (w 2012 r. 2,40 mln tras i 215 mln km)
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W 2013 r. w zarządzie spółki PKP PLK 
pozostawało prawie 21,7 tys. km linii, o 73 km 
więcej niż w 2012 r., z czego 14,6% stanowiły 
linie wyłączone z eksploatacji
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Rys. 60: Długość sprzedanych tras przez zarządcę PKP PLK w  latach 2004–2013

Źródło: opracowania własne UTK

Większość zrealizowanych przez PKP PLK tras stanowiły zgłoszone 
do rocznego rozkładu jazdy (łącznie 1,671 mln szt. w porówna-
niu do 1,756 mln szt.), co stanowiło 70,51% wszystkich urucho-
mionych (w 2012 r. - 73,26%). Zrealizowano zaledwie 4 szt. tras 
„ad-hoc”, tzn. nie zgłaszane do rocznego lub indywidualnego 
rozkładu jazdy. Z tytułu udostępniania infrastruktury zarządca 
pobrał od przewoźników 2,368 mld PLN opłat za minimalny 
dostęp do infrastruktury, o około 43 mln PLN więcej niż w roku 
poprzednim. W łącznej kwocie 28,20 mln PLN stanowiły opłaty 
rezerwacyjne za niewykorzystane trasy przez przewoźników. 
Dodatkowo zarządca otrzymał 78,82 mln PLN opłat za podsta-
wowy dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz 
21,40 mln PLN opłat dodatkowych. Na koniec 2013 r. udział spółki 
PKP PLK w rynku udostępniania infrastruktury i sprzedaży tras, 
mierzony wykonaną na sieci kolejowej pracą eksploatacyjną, 

wyniósł 98,5%. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach udział 
PKP PLK znacząco się nie zmienił i oscylował na podobnym 
poziomie 97,5-98,6%. 

W 2013 r. przewoźnicy zamówili w PKP PLK łącznie do rocznego 
i indywidualnego rozkładu jazdy 2,98 mln tras (1,97% mniej niż 
w roku poprzednim) o łącznej długości 253,84 mln km (spadek 
o 5,21%). W porównaniu z łączną liczbą oraz długością tras za-
kupionych, współczynnik wykorzystania wyniósł odpowiednio 
79,53% i 81,78%. Porównując z rokiem poprzednim współczyn-
nik wykorzystania tras nieznacznie wzrósł analogicznie o 0,71% 
i 1,49%. Zdecydowany wzrost realizacji, mający miejsce w 2007 r., 
spowodowany był w głównej mierze wprowadzeniem przez 
zarządców infrastruktury opłaty rezerwacyjnej za zamówione 
i niewykorzystane przez przewoźników trasy. 

Rys. 61: Udział tras sprzedanych w ogólnej liczbie zamówionych przez przewoźników w PKP PLK w latach 2005-2013

Źródło: opracowanie własne UTK

Na sieci PKP PLK w 2013 r. wykonano pracę przewozową brutto 
równą 132,852 mld tonokilometrów, co w porównaniu z rokiem 
poprzednim stanowiło spadek o 4,878 mld tonokilometrów 

(3,54%). Praca brutto wykonana w przewozie towarów stanowiła 
76,04% (76,4% w 2012 r.), pozostałą część zrealizowali przewoź-
nicy pasażerscy – łącznie 31,825 mld brutto tonokilometrów.
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Rys. 62: Obciążenie infrastruktury - wielkość pracy przewozowej (mln brutto tonokilometrów) w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

Średnie obciążenie kilometra linii w 2013 r. wyniosło około 6,64 
mln ton brutto, o 0,5 mln mniej niż w 2012 r. Wzrost dotyczył 
zarówno przewoźników pasażerskich jak i towarowych. W prze-
liczeniu na jeden km linii przewoźnicy towarowi wykonali pracę 
przewozową brutto większą o 141 tys. ton. W 2013 r. średnie 
obciążenie dla tego typu przejazdów wyniosło 5,053 mln ton 
brutto na jeden kilometr linii. W przewozach pasażerskich 

współczynnik ten wyniósł 1,592 mln ton na kilometr. Należy 
zaznaczyć, że w ostatnich latach wskaźnik ten utrzymuje się 
na niższym poziomie dla przewozów pasażerskich, głównie 
za sprawą uruchamiania mniejszej liczby i lżejszych składów 
pociągów np. w relacjach regionalnych (z wykorzystaniem 
szynobusów oraz lekkich zespołów trakcyjnych) oraz krótszych 
składów w relacjach międzywojewódzkich.

Rys. 63: Obciążenie km linii kolejowej pracą przewozową (mln brutto tonokilometrów/na 1 km linii) w latach 
2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK
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3.2.4. Opłaty za dostęp do infrastruktury 
kolejowej

Na koniec 2013 r. zarządzaniem infrastrukturą kolejową zajmo-
wało się łącznie dziesięciu przedsiębiorców. Byli to:

 ■ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

 ■ CTL Maczki – Bór S.A.,

 ■ Infra SILESIA S.A.,

 ■ Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o.,

 ■ Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o.,

 ■ PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.,

 ■ UBB Polska sp. z o.o.,

 ■ PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

 ■ PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.,

 ■ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Trzy z wyżej wymienionych spółek pełniło jednocześnie dwie 
funkcje: przewoźnika i zarządcy infrastruktury (PKP LHS, WKD 
i PKP SKM w Trójmieście).

Dwie spółki, PKP LHS oraz WKD nie udostępniały własnej infra-
struktury innym przewoźnikom kolejowym. Spółka PKP SKM 
w Trójmieście, jako jedyna pełniła jednocześnie rolę przewoźnika 
i zarządcy ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej. Na koniec 
2013 r. ośmiu zarządców zobowiązanych było do przedkładania 
Prezesowi UTK do zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat 
za dostęp do infrastruktury kolejowej. 

Opłaty za dostęp do infrastruktury 
kolejowej, które przewoźnicy wno-
szą na rzecz zarządców infrastruk-
tury w zamian za umożliwienie im 
korzystania ze znajdującej się w ich 
zarządzie infrastruktury, naliczane 
są zgodnie z zapisami ustawy, jako 
iloczyn ilości wykonanych usług 
i stawki jednostkowej. Projekt 
stawek jednostkowych opłat 
(podstawowych i dodatkowych) 
przedkładany jest przez zarządcę 
do zatwierdzenia Prezesowi UTK 
w terminie 9 miesięcy przed wej-
ściem rozkładu jazdy pociągów.

Stawki za dostęp do infrastruktury 
kolejowej kalkulowane są na zasa-
dzie „ex ante”, tj. w oparciu o dane 
planowane na okresy przyszłe – 
planowane koszty udostępniania 
infrastruktury kolejowej. 

W dniu 30 maja 2013 r. w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu 
(TSUE) zapadł wyrok ze skargi wniesionej w dniu 26 października 
2010 r. przez Komisję Europejską przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej stwierdzający uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego obliczania opłaty za mini-
malny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń 
związanych z obsługą pociągów TSUE stwierdził, że zgodnie 
z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 WE opłaty za minimalny pakiet 
dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń powinny 
być ustalane po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony 
jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. W ocenie 
TSUE, dyrektywa 2001/14 nie zawiera żadnej definicji pojęcia 
„kosztu, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wy-
konywania przewozów pociągami” i żaden przepis prawa Unii 
Europejskiej nie określa kosztów objętych lub nieobjętych tym 
pojęciem. Ponieważ chodzi ponadto o pojęcie z zakresu nauk 
ekonomicznych, którego stosowanie wywołuje poważne trud-
ności w praktyce, należy uznać, że w aktualnym stanie prawa 
Unii Europejskiej państwa członkowskie posiadają pewien zakres 
uznania w celu transpozycji i stosowania wskazanego pojęcia 
w prawie krajowym.

W opinii TSUE zawartej w wyroku stwierdzono, że koszty bezpo-
średnie, obejmujące koszty utrzymania lub prowadzenia ruchu, 
wymienione § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury), związane z sygnalizacją, prowadzeniem 
ruchu, utrzymaniem i naprawami mogą się różnić, przynajmniej 
częściowo, w zależności od natężenia ruchu i w rezultacie mogą 
być uznane za koszty, które są w części bezpośrednio ponoszone 
jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. Podobnie 
amortyzacja, określona w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. c wyżej wymienionego 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury, liczona zgodnie z zasa-
dami rachunkowości nie może być uznana w całości, ale tylko 
w części, w jakiej jest dokonywana na podstawie rzeczywistego 
zużycia infrastruktury wynikającego z ruchu kolejowego. Co się 
tyczy kosztów pośrednich i kosztów finansowych, wymienionych 
w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, TSUE 
stwierdził, że nie mają one żadnego bezpośredniego związku 
z wykonywaniem przewozów pociągami. W uzasadnieniu wyro-
ku TSUE stwierdzono, że przepisy rozporządzenia prowadzą do 
uwzględnienia – w celu określenia opłaty za minimalny dostęp 
do infrastrukturyi dostęp do urządzeń związanych z obsługą 
pociągów – kosztów, których nie można uznać za bezpośrednio 
ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.

Uwzględniając wyrok TSUE, do kalkulacji stawek jednostkowych 
opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014, 
zarządca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przyjął jedynie koszty 
utrzymania, prowadzenia ruchu kolejowego i amortyzacji, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury – jedynie w części, w której są one bezpośrednio 
związane z wykonywaniem przewozów pociągami. 

Do kalkulacji stawek jednostkowych opłat zarządca nie włączył 
kosztów pośrednich oraz kosztów finansowych, jako niemających 
bezpośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami. 

Stawki za dostęp 
do infrastruktury 
kolejowej 
kalkulowane są na 
zasadzie „ex ante”, 
tj. w oparciu o dane 
planowane na okresy 
przyszłe – planowane 
koszty udostępniania 
infrastruktury 
kolejowej
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Ponadto, w wyroku TSUE stwierdzono, że państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE, mają obowiązek 
ustalenia zasad do zapewnienia, w normalnych warunkach 
działalności gospodarczej i w stosownym czasie, bilansowania 
się dochodów z opłat za infrastrukturę, nadwyżek z innych ro-
dzajów działalności handlowej i finansowania przez państwo 
z jednej strony oraz wydatków na infrastrukturę z drugiej strony. 
Bez uszczerbku dla realizacji ewentualnego długofalowego celu, 
jakim jest pokrycie przez użytkownika kosztów infrastruktury 
we wszystkich gałęziach transportu na podstawie uczciwej, 
niedyskryminującej konkurencji między różnymi gałęziami, 
jeżeli transport kolejowy jest w stanie konkurować z pozo-
stałymi gałęziami transportu w ogólnych ramach pobierania 
opłat, zgodnie z art. 7 i 8 wyżej wymienionej dyrektywy, pań-
stwo członkowskie może wymagać od zarządcy infrastruktury 
zbilansowania zestawienia rachunkowego bez finansowania 
ze strony państwa.

Przepis art. 6 ust. 2 i 3 dyrektywy 2001/14/WE stanowi, że pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej zapewnią, aby zachęty 
stwarzane dla zarządców do zmniejszenia kosztów zapewnienia 
infrastruktury i wielkości opłat za dostęp były prowadzone albo 
w drodze umowy zawartej między kompetentnym organem 
władzy a zarządcą infrastruktury, obejmującej okres nie krótszy 
niż trzy lata, która przewiduje finansowanie ze strony państwa 
albo w drodze ustalenia stosownych środków kontrolnych 
z odpowiednimi upoważnieniami. 

Na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 nie przewidziano dofi-
nansowania z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego, które 
wpływałoby na obniżenie stawek jednostkowych opłaty pod-
stawowej. Jednocześnie Zarządca uzyskał zapewnienie pełnego 
postulowanego sfinansowania kosztów działalności operacyj-
nej środkami publicznymi skierowanymi na pokrycie kosztów 
Zarządcy niepokrywanych przez przewoźników kolejowych 
opłatami za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Rys. 64: Średni koszt pociągokilometra za minimalny dostęp do infrastruktury PKP PLK S.A. w latach 2005 – 2014 

Źródło: opracowania własne UTK

Rys. 65: Średni koszt pociągokilometra za minimalny dostęp do infrastruktury dla wszystkich zarządców udostępnia-
jących infrastrukturę w ramach rozkładu jazdy pociągów 2013/2014

Źródło: opracowania własne UTK
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W latach 2010–2011 dyna-
miczny wzrost przewozów 
to głównie zasługa zapo-
trzebowania na kruszywa, 
piasek, żwir. W 2012 r., 
spadki na rynku przewo-
zów towarowych były wy-
nikiem mniejszej liczby 
inwestycji w infrastrukturę, 
a co za tym idzie spadek 
przewozów towarów wy-
korzystywanych podczas 
ich budowy. Od kilku lat 

widać wyraźną tendencję spadku zapotrzebowania na przewozy 
węgla koleją. Odwrotną tendencję obserwuje się w przypadku 
przewozów intermodalnych. Należy zaznaczyć, że pomimo braku 
znaczącej korelacji wysokości stawek i wolumenu przewozów 
w ujęciu rocznym lub kilkuletnim, w dłuższej perspektywie cza-
su spadek cen za dostęp może spowodować wzrost znaczenia 

i udziału transportu kolejowego względem pozostałych gałęzi 
transportu. Taki trend może być zapoczątkowany obniżeniem 
stawek za dostęp do infrastruktury. 

W przewozach pasażerskich, 
spadek wielkości przewozów 
mający miejsce do połowy 
ubiegłego dziesięciolecia, 
to w głównej mierze efekt 
rozwoju transportu indywi-
dualnego. Najważniejszymi 
czynnikami wpływającymi na 
wolumen przewozów pasa-
żerskich w transporcie kole-
jowym są głównie czynniki 
ekonomiczne, w tym między 
innymi rozwój gospodarki, 
poziom stopy bezrobocia, czy 
wysokość cen paliw.

Rys. 66: Wysokość stawek za dostęp do infrastruktury na tle wielkości wykonanych przewozów pasażerskich w latach 
2005-2013

Źródło: opracowania własne UTK
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3.2.5. Wielkość, struktura oraz 
wskaźniki efektywności rynku 
udostępniania infrastruktury

Wielkość polskiego rynku zarządców liniowej infrastruktury 
kolejowej w 2013 r. scharakteryzować można następującymi 
parametrami:

 ■ liczba zarządców infrastruktury - 10, w tym:

 -  udostępniający infrastrukturę - 8

 - (zarządcami nieudostępniającymi infrastruktury są 
PKP LHS i WKD),

 ■ roczne przychody rynku - 4,15 mld PLN,

 ■ roczne koszty realizacji usług kolejowych -  5,10 mld PLN,

 ■ zatrudnienie przez sektor kolejowy - 38 836 osób,

 ■ wykonana praca eksploatacyjna - 210,79 mln, 
pociągokilometrów, 

 ■ liczba sprzedanych tras - 2,664 mln. 

W 2013 r. w dalszym ciągu następował proces redukcji zatrud-
nienia w sektorze zarządców infrastruktury. Na koniec 2013 r. 
liczba zatrudnionych wyniosła 38 836 osób, o 2,59% mniej niż 
w 2012 r. i 16,23% mniej niż w 2003 r. Największy spadek liczby 
zatrudnionych pracowników dotyczył spółki głównego zarządcy 
infrastruktury – 1 038 osób. 96,85% pracowników zarządców 
infrastruktury stanowili pracownicy PKP PLK (37,61 tys. osób).

Rys. 67: Zatrudnienie przez zarządców infrastruktury w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

W 2013 r. koszty działalności operacyjnej spadły o 2,11% z po-
ziomu 5,21 mld PLN do 5,10 mld PLN. W przypadku przychodów 
zaobserwowano wzrost o 3,49% z 4,01 mld PLN do 4,15 mld 
PLN. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności 

operacyjnej miała zatem wartość ujemną 0,95 mld PLN. Strata 
w 2013 r. zmniejszyła się jednak w porównaniu do 2012 r. 
o 0,25 mld PLN.

Rys. 68: Wyniki działalności zarządców infrastruktury (mld PLN) w latach 2004-2013

Źródło: opracowania własne UTK

46 359
45 810

44 578
44 015 43 287

42 152
41 396 40 863 40 809

39 870
38 836

35 000

40 000

45 000

50 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

os
ób

3,81

3,32
3,44

2,92

3,77 3,77

4,34

4,82

5,21
5,10

3,58

3,01

3,28

2,61
2,76

3,21

3,63
3,86

4,01

4,15

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

m
ld

  P
LN

koszty działalności operacyjnej przychody z działalności operacyjnej

61



Podsumowanie

Polska infrastruktura kolejowa

4. Podsumowanie
Rok 2013 miał istotne znaczenie dla in-
frastruktury kolejowej, która podlegała 
dalszym modernizacjom i remontom. 
W podsumowaniu niniejszej oceny funk-
cjonowania rynku transportu kolejowego 
w 2013 r., właśnie stan infrastruktury kole-
jowej ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 
w większym stopniu niż w przypadku 
transportu drogowego czy lotniczego 
wpływa on na możliwość sprawnego 
prowadzenia ruchu. Dlatego też remonty 
znacznie utrudniły przejazdy zarówno 
przewoźnikom osób jak i rzeczy. Polska 
sieć linii kolejowych jest bowiem prawie w całości wykorzystywa-
na w sposób mieszany do równoległego transportu pasażerów 
i towarów na tych samych liniach.

Ponadto należy zauważyć niepokojący, największy w ostatnim 
czasie spadek długości linii eksploatowanych odnotowany przez 
największego zarządcę infrastruktury. Wyniósł on w porównaniu 
z 2012 r. aż 658,57 km (3,43%). Wyłączenia z eksploatacji linii 
kolejowych PKP PLK powodują duże poruszenie w środowisku 
branżowym, tym bardziej, że trend polegający na zmniejszaniu 
długości linii eksploatowanych trwa już od wielu lat, co powoduje 
coraz większe odseparowanie kolei w systemie transportowym. 

W 2013 r. Urząd Transportu Kolejowego 
opublikował na swojej stronie interne-
towej raport, pt.: „Analiza ekonomiczno-
-prawna w zakresie zagospodarowania 
linii kolejowych o niskiej rentowności, 
dotyczący sposobów zagospodarowania 

likwidowanych lub czasowo wyłączanych 
z eksploatacji, nierentownych (nieużywa-
nych lub mało używanych, deficytowych) 
linii kolejowych”, który dzięki analizie 
możliwości zastosowania światowych 
rozwiązań w tym zakresie na polskim 
gruncie może być pomocny dla wdrożenia 
odpowiednich rozwiązań dla takich linii. 

Niekorzystnie prezentują się również dane 
o wykorzystaniu polskiej infrastruktury 
kolejowej. Niestety, od lat największą 
grupę wśród linii eksploatowanych (32% 

w 2013 r.) stanowią linie, na których obciążenie przewozami nie 
przekracza wartości zaledwie 3 mln ton rocznie. Na tych liniach 
maksymalna liczba pociągów nie przekraczała 3-4 par w ciągu 
doby. Świadczy to o bardzo dużych rezerwach i niskim pozio-
mie wykorzystania infrastruktury kolejowej. Niezadawalająco 
prezentuje się porównanie stopnia wykorzystania polskiej 
infrastruktury kolejowej na tle europejskim. Mimo że nasz kraj 
zajął 3. miejsce pod względem długości oraz 10. miejsce pod 
kątem gęstości sieci linii kolejowych w Unii Europejskiej, to na 
kilometr linii przejeżdżało tu zaledwie ok. 30 pociągów dziennie. 
Dla porównania, w Holandii jest to ok. 130 pociągów. 

Przewidywania dotyczące jakości infra-
struktury są jednak obiecujące. Remonty 
powoli, ale sukcesywnie przynoszą popra-
wę jej stanu. Wg danych PKP PLK, odsetek 
linii eksploatowanych w stanie dobrym, 
tzn. takich przy których wymagana jest 
tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze 

W Polsce średnio 
na kilometr linii 
przejeżdżało ok. 30 
pociągów dziennie. 
Dla porównania, 
w Holandii jest to ok. 
130 pociągów

Przewidywania 
dotyczące jakości 
infrastruktury są 
obiecujące
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wymiany elementów nawierzchni i gdzie brak 
jest ograniczeń wyniósł w tym roku już 47 % 
(w porównaniu do 36,3% jeszcze w 2010 r.). 
Tym samym wzrasta również udział linii, po 
których odbywać się może ruch pociągów 
z prędkością ponad 120 km/h i z prędkością 
160 km/h oraz udział linii pozwalających na 
przejazd pociągów towarowych o maksy-
malnym nacisku na oś. 

Rozległe remonty infrastruktury znalazły 
odzwierciedlenie szczególnie w wynikach 
przewozów pasażerskich w 2013 r. W 2013 r. na 
rynku pasażerskim w Polsce po raz pierwszy 
od trzech lat nastąpiło zmniejszenie liczby 
przewiezionych podróżnych. Przewieziono aż 
o 3,5 mln osób mniej niż w 2012 r., co stano-
wiło spadek o 1,28%. Odnotowany został również spadek pracy 
przewozowej o 5,95% w stosunku do 2012 r., do najniższego 
poziomu po 1989 r. Te wyniki pokazują przede wszystkim bardzo 
wyraźny i nasilający się odpływ pasażerów oraz kurczenie się 
oferty na dłuższych dystansach.

Największy przewoźnik wg liczby przewie-
zionych pasażerów, Przewozy Regionalne, 
stracił 16% pasażerów i osiągnął historycznie 
niski wynik. Taki spadek wynika po części 
z przejęcia przewozów przez rozwijające 
się w poszczególnych województwach 
odrębne spółki: Koleje Śląskie zanotowa-
ły wzrost przewozów o 7,2 mln, Koleje 
Wielkopolskie o nieco ponad 2 mln, a Koleje 
Dolnośląskie o 0,6 mln. Jednak łącznie spółki 
te zyskały niecałe 10 mln pasażerów. Mając więc na uwadze, że 
w Przewozach Regionalnych nastąpił ubytek na poziomie 16,3 
mln pasażerów, to można wywnioskować, że pozostałych 6 mln 
pasażerów całkowicie zrezygnowało z usług kolei. Bardzo duży 
spadek liczby pasażerów wynoszący ponad 4,5 mln (o 12,8%) 
zanotował również dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity.

Oceniając obecną sytuację na rynku przewozów pasażerskich, 
warto przeanalizować sytuację również na przestrzeni dłuż-
szych okresów. 

Od 1995 r. spadek pracy przewo-
zowej w Polsce wyniósł ponad 
60%. Dane te wskazują na głębsze 
przemiany w społeczeństwie, które 
znacznie zmieniły zwyczaje zwią-
zane z podróżowaniem. Mimo, że 
Polacy stali się bardziej mobilni, 
rezygnowali z oferty kolei głównie 

na rzecz transportu indywidualnego. Powody takich decyzji 
można znaleźć m. in. we wnioskach Komisji Europejskiej, która 
po zbadaniu opinii reprezentatywnej próbki respondentów 
z krajów UE (w tym z Polski), oceniła poziom ogólnego zado-
wolenia z podróży pociągiem w Polsce wg swojego wskaźnika 
na 4 miejsce od końca z wynikiem aż 64% ocen negatywnych, 
podczas gdy średnia unijna to 55% ocen pozytywnych. W ra-
porcie Eurobarometru Europeans’ satisfaction with rail services 

Polacy należą również do grupy najbardziej 
niezadowolonych z poziomu punktual-
ności oraz niezawodności kolei (aż 40 % 
respondentów), a te czynniki wraz z ceną 
za przejazd wydają się być najważniejszy-
mi. Do podróży koleją nie zachęca również 
świadomość wykorzystywania wiekowego 
taboru, mimo że jest on powoli odnawiany 
i przeprowadzanych jest wiele modernizacji 
o różnym zakresie. Wydaje się, że w obecnych 
warunkach trudno przekonać do powrotu 
pasażera, który zrezygnował z usług kolei 
przy dalszych podróżach. 

Obiecująco prezentuje się sytuacja w przy-
padku przewozów o znaczeniu regionalnym 
(krótkodystansowym). Do skorzystania z oferty 

zachęcają tu czynniki takie jak zintegrowana oferta oraz zakor-
kowane ulice dużych aglomeracji. Tak stało się w przypadku 
województwa mazowieckiego, gdzie liczba pasażerów wzrosła 
w 2013 r. o ok. 10%. Do podróży pociągiem mogła zachęcić karta 

miejska w obrębie aglomeracji warszawskiej, 
jak również dotknięte zjawiskiem kongestii 
w godzinach szczytu ulice Warszawy. Co ciekawe, 
nie były to jednak wystarczające argumenty 
do zmiany przyzwyczajeń dla dojeżdżających 
z lub na lotnisko im. F. Chopina w Warszawie, 
którzy mimo nowoczesnego taboru i nowej, 
bo otwartej w 2012 r., linii kolejowej nie byli 
w wystarczającym stopniu zainteresowani 
nową usługą.

Zachęcić pasażera do powrotu na kolej 
w przypadku podróży długodystansowych jest o tyle trudniej, 
że ma on do wyboru poza pociągiem transport indywidual-
ny, jak również ofertę konkurujących z koleją przewoźników 
autobusowych, oferujących nierzadko na pokładzie swoich 
pojazdów udogodnienia takie jak wi-fi czy klimatyzację, czyli 
podwyższony standard podróży, którego często brakuje na-
wet w wagonach kolejowych pierwszej klasy. Konkurencją dla 
pociągów dalekobieżnych jest też w pewnym stopniu krajowy 
transport lotniczy. Kolej nadal niewystarczająco wypracowała 
standardy dotyczące obsługi pasażerów z niepełnosprawnością 
lub z ograniczoną możliwością poruszania się, którzy spotykają 
się z przypadkami braku zapewnienia im odpowiedniej, nie-
zbędnej asysty i pomocy podczas podróży koleją.

W przypadku porównania kolejowych przewozów pasażer-
skich w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej widać, 
że w perspektywie długoterminowej, z ponad 60% spadkiem 
pracy przewozowej od 
1995 r. Polska sytuuje się 
wśród krajów takich jak 
Litwa, Estonia, Bułgaria 
oraz Rumunia. Odwrotną 
tendencję obserwuje się 
w krajach Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Francji czy Belgii. 
Wynika to m.in. z faktu, że 
kraje Europy Zachodniej 

Rozległe remonty 
infrastruktury 
znalazły 
odzwierciedlenie 
szczególnie 
w wynikach 
przewozów 
pasażerskich 
w 2013 r.

Przewieziono aż 
o 3,5 mln osób 
mniej niż w 2012 r., 
co stanowiło 
spadek o 1,28%

Od 1995 r. spadek 
pracy przewozowej 
w Polsce wyniósł 
ponad 60%

Mimo że tabor jest 
powoli odnawiany 
i modernizowany, 
świadomość jego wieku 
nie zachęca do podróży

63



Podsumowanie

Polska infrastruktura kolejowa

rozwijają sieć kolei dużych prędkości, podczas gdy większość 
krajów naszego regionu kładzie akcent przede wszystkim na 
budowę nowych dróg.

Podsumowując ocenę rynku przewozów pasażerskich koleją 
w Polsce, należy zwrócić uwagę, że wszystkie wyżej wymienio-
ne czynniki wpływające na historycznie niski wynik przewozów 
pasażerskich składają się niestety na niekorzystny wizerunek 
kolei w społeczeństwie. Po zakończeniu modernizacji, potrze-
ba jest nowych inicjatyw dla kolei, które będą dźwignią zmian. 
Długoterminowe działania powinny być więc ukierunkowane na 
przywrócenie kolejom odpowiedniej rangi. Pasażer powinien mieć 

przekonanie, że za ceną którą 
płaci za bilet, kryje się jakość. 
Nie należy zapominać o nim, 
jako o kliencie, który surowo 
weryfikuje rynek sprawdzając 
czy produkt w postaci przejaz-
du pociągiem jest dla niego 
dostosowany (np. poprzez 
prawidłowo skonstruowany 
rozkład jazdy) i czy spełnia jego 

kryteria dotyczące punktualności, właściwego stosunku ceny do 
jakości, odpowiedniej liczby miejsc siedzących, czystości, itd. 

Przechodząc do oceny funk-
cjonowania rynku transportu 
towarów koleją w 2013 r., 
należy zaznaczyć, że wskaź-
niki obrazują wzrost zarówno 
masy przewiezionych towarów 
jak i pracy przewozowej. W 
2013 r. przewoźnicy kolejowi 
przetransportowali 233,2 mln 
ton towarów. W porównaniu 
do 2012 r. stanowiło to wzrost 

przewiezionej masy o 0,78%. Rynek towarowy w Polsce ustabili-
zował się więc po dużym, bo ponad 7% spadku w 2012 r., trzeba 
natomiast zaznaczyć, że ta stabilizacja nastąpiła na najniższym 
od ponad 10 lat poziomie.

W 2013 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę przewozową na 
poziomie 50,9 mld tonokilometrów, co odpowiada wzrostowi 
o 3,8% (dla Grupy PKP był to wzrost rzędu 1,8%).Wzrost pracy 
przewozowej jest więc większy niż wzrost masy, co oznacza, 
że towary były przewożone średnio na większe odległości niż 
w 2012 r. Dobre wyniki pracy przewozowej za drugie półrocze 
2013 r. nastrajają optymistycznie jeśli chodzi o kontynuację 
wzrostowego trendu tego wskaźnika, ale będzie to uzależnione 
od rozwoju sytuacji gospodarczej.

Warto również zwrócić uwagę 
na stały, coroczny (od 2009 r.) 
wzrost wolumenu transportu 
intermodalnego. Należy zazna-
czyć, że przewozy kolejowe 
tego typu wygenerowały w tym 
roku rekordowy wynik 1,1 mln 
TEU. Tego typu przewozy są 
opłacalne jednak na odległo-

ści kilkuset kilometrów. Przewozy na mniejsze odległości, które 
przy większej opłacalności mogłaby wykonywać kolej, przejmuje 
transport drogowy, który w teorii powinien dostarczać kontenery 
bezpośrednio na ostatnim, krótkim odcinku. 

Mimo rekordowego w 2013 r. wolumenu przewozów intermo-
dalnych, dynamika wzrostowa tego zjawiska znacząco spa-
dła. Jedynie przy stabilnym poziomie przyznawania ulgi dla 
pociągów intermodalnych, ukształtowanej na odpowiednio 
wysokim poziomie należy spodziewać się, że udział transportu 
intermodalnego w rynku kolejowym może wzrastać i do 2020 r. 
osiągnąć wynik kilkunastoprocentowy w ogólnym wolumenie 
przewiezionych przez kolej towarów. Obecnie jednak udział 
przewozów intermodalnych na tle ogólnego wolumenu prze-
wozów jest znacznie niższy niż w krajach UE.

Udział Grupy PKP w ogólnych 
wynikach dotyczących prze-
wiezionej masy spadł trzeci raz 
z rzędu, ale nadal utrzymuje się 
na poziomie ponad 50%. Przyrost 
pracy przewozowej wykonanej 
przez Grupę był mniejszy niż dla 
całego rynku, ale udział spółek 
PKP to wciąż ponad 65%. Spadki 
samego PKP Cargo oznaczają 
natomiast, że spółka ta zeszła 
poniżej udziału rzędu 50% w rynku masy i 60% w rynku pracy.

Nie należy zapominać, że transport towarów jest obszarem kon-
kurencji międzygałęziowej z transportem drogowym. Statystyki 
wskazują na słabą pozycję kolei. Uprzywilejowanymi są nadal 
użytkownicy dróg i autostrad: ponad 80% przewozów towarów 
(wg masy) zostało zrealizowanych samochodami ciężarowymi. 
Polepszająca się infrastruktura drogowa stanowi silną zachętę do 
korzystania z coraz bardziej sprawnego i szybkiego transportu 
drogowego, w przeciwieństwie do mniej wydajnej i ograniczonej 
z powodu remontów infrastruktury kolejowej.

Transport koleją jest ponadto 
prawie zawsze uzależniony od 
możliwości odwiezienia towaru 
do klienta lub zmiany środka 
transportu. Jedynie sprawna 
współpraca z innymi gałęziami 
transportu, w ramach koordynacji 
wielu środków transportu może 
spowodować podniesienie wo-
lumenu przewozów towarowych 
koleją. Przykładem takiej koordynacji były działania Urzędu, który 
pochylając się nad problemem ograniczonej przepustowości 
w węźle trójmiejskim (a więc na drodze do portów), powołał 

Kolej nadal nie wypracowała 
niewystarczających standardów obsługi 
pasażerów z niepełnosprawnością lub 
z ograniczoną możliwością poruszania się

Nie należy zapominać 
o pasażerze, jako 
o kliencie, który surowo 
weryfikuje rynek

Rynek towarowy 
w Polsce ustabilizował 
się więc po dużym, 
bo ponad 7% spadku 
w 2012 r.

Intermodalne 
przewozy kolejowe 
wygenerowały w tym 
roku rekordowy wynik 
1,1 mln TEU

Udział w rynku PKP 
Cargo spadł poniżej 
50% w masie i 60% 
w pracy przewozowej

Statystyki wskazują 
na słabą pozycję 
kolei w konkurencji 
międzygałęziowej
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zespół, w skład którego weszli przedstawiciele przewoźników, 
operatorów i terminali kontenerowych. Przewoźnicy przed-
stawili m. in. postulat modernizacji linii nr 201 z elektryfikacją 
i dobudowaniem drugiego toru, co umożliwiłoby przeniesienie 
znacznej części ruchu towarowego na tę linię. UTK na podstawie 
przeprowadzonej analizy przygotował opracowanie, pt. Analiza 
zapotrzebowania na przepustowość w węzłach kolejowych 
w Trójmieście i na Śląsku, które poruszyło również inny ważny 
problem przepustowości w węźle katowickim. W dokumencie 
zawarto analizę obecnej i przyszłej sytuacji, wyniki przeprowa-
dzonego badania zapotrzebowania na pociągi w Trójmieście, 
zidentyfikowano wąskie gardła i zaproponowano rozwiązania.

W rozważaniach dotyczących 
kolejowego transportu towa-
rów, warto poruszyć również 
aspekt ekologiczny. Kolej ge-
neruje o wiele mniej zewnętrz-
nych kosztów transportu od 
transportu drogowego, które 
rzadko wliczane są w jakąkol-
wiek kalkulację w przypadku 
przewozu towarów. Podobnie 
jak przy przewozie pasażerów, 
przy wyborze oferty liczy się 
stosunek ceny do jakości. Ten 
ostatni czynnik przekłada się na 
czas przejazdu, albo ilość prze-
wiezionych dóbr. W obecnych 

warunkach konkurencyjny z transportem drogowym poziom 
punktualności oraz czas przejazdu są czynnikami trudnymi do 
osiągnięcia w przypadku kolei. Z tego względu klienci częściej 
decydują się na transport drogowy, niejednokrotnie nawet 
w przypadku większej ceny za usługę. Kolej wygrywa z trans-
portem drogowym jedynie w przypadku przewozów dużych 
wolumenów towarów na długie odległości. Z tego też względu 
koleją nadal przewozi się głównie ładunki masowe. Blisko 42% 
transportowanych ładunków to węgiel kamienny. Kolej odgrywa 
również istotną rolę w przewozie towarów niebezpiecznych ze 
względu na to, że stanowi alternatywną i znacznie bezpiecz-
niejszą formę transportu niż transport drogowy. Transport 
kolejowy jest obecnie najpopularniejszą formą przewozu np. 
paliw płynnych w Polsce. 

Proces wymiany taboru kolejowego w dalszym ciągu przebiega 
powoli, co w konsekwencji nie wpływa znacząco na poszerzenie 
oferty przewozowej, która przyciągnęłaby klientów. W chwili 
obecnej przewoźnicy kolejowi dysponują mocno wyeksplo-
atowanym taborem, którego średni wiek (zarówno lokomotyw 
jak i wagonów) przekracza znacząco 30 lat. Brak szeroko zakro-
jonych inwestycji w nowy tabor jest rezultatem niepewności 
przewoźników dotyczącą perspektyw rozwoju rynku kolejowe-
go. Zarówno perspektywy rozwoju rynku kolejowego jak i wy-
zwania jego dotyczące zostały opisane w analizie pt: „Kolejowe 
przewozy towarowe w Polsce – wzrost w trybie warunkowym”, 
opublikowanej w lipcu 2013 r. na stronie internetowej Urzędu 
Transportu Kolejowego. Opracowanie zawiera prognozę roz-
woju rynku przewozów towarowych oraz wpływu określonych 
działań na wielkość i dynamikę tego rozwoju w przyszłości.

Kwestia zewnętrznych kosztów transportu i rozwiązań, które 
pozwolą je zredukować została poruszona w dokumencie 

zaprezentowanym na stronie internetowej UTK w 2012 r., pt.: 
„Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych - rozwiąza-
nia i wymierne korzyści”. Należy zrobić wszystko, aby oszczędzić 
Państwu oraz społeczeństwu kosztów zewnętrznych, zwłaszcza, 
że Polska ma na to szansę dzięki możliwości prowadzenia ruchu 
pociągów w niedalekiej przyszłości po gruntownie odnowionej 
oraz zmodernizowanej infrastrukturze oraz dzięki środkom 
unijnym przeznaczonym na odnowienie parku taborowego. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że Komisja Europejska w Białej 
Księdze z 2011 r. postawiła wyraźne i możliwe do zmierzenia 
cele do zrealizowania w długoterminowym okresie.

 ■ do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległościach większych niż 300 km należy przenieść 
na inne środki transportu, np. kolej lub transport 
wodny;

 ■ do 2050 r. 50 % drogowego transportu towarów na 
odległościach większych niż 300 km należy przenieść 
na inne środki transportu, np. kolej lub transport 
wodny;

 ■ do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na śred-
nie odległości powinna odbywać się koleją.

Powyższa struktura modal-split jest odzwierciedleniem polityki 
zrównoważonego rozwoju, w którym nie dominuje transport 
drogowy, a do której powinna dążyć Polska za pomocą zde-
cydowanych działań, które powinny być podjęte na czas, aby 
zdążyć w wyznaczonych przez Komisję terminach.

Ponadto, po zakończeniu remontów, którego wyczekują uczestnicy 
rynku kolejowego, infrastruktura powinna być łatwo dostępna 
oraz nowoczesna. Jeśli za tą zmianą pójdzie efektywne i bez-
pieczne zarządzanie, zostanie zlikwidowana największa bariera 
w rynku kolejowym w Polsce, która szczególnie w ostatnich 
latach z powodu szeroko zakrojonych remontów, a w latach 
poprzednich z powodu wieloletnich zaniedbań skutecznie 
ograniczała wolumen przewozów pasażerskich i towarowych. 

Nie należy również zapominać o aspekcie kosztów dostępu do 
infrastruktury, który w pewnym stopniu warunkuje sytuację 
na rynku przewozu pasażerów oraz towarów koleją. 2013 r. 
był w tej kwestii przełomowy, gdyż zarządca PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. przyjął do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty 
podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 jedynie 
koszty utrzymania, prowadzenia ruchu kolejowego i amorty-
zacji, tylko w tej części, w której są one bezpośrednio związane 
z wykonywaniem przewozów pociągami. Zgodnie z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 maja 2013 r., 
do kalkulacji stawek jednostkowych opłat zarządca nie włączył 
natomiast kosztów pośrednich oraz kosztów finansowych, 
jako niemających bezpośredniego związku z wykonywaniem 
przewozów pociągami. Jest to szansa dla przewoźników towa-
rowych i pasażerskich na 2014 r. na zwiększenie obrotów oraz 
polepszenie ogólnego wyniku dla całego rynku. Wprowadzona 
zmiana spowodowała bowiem spadek średniego kosztu pocią-
gokilometra za minimalny dostęp do infrastruktury PKP PLK S.A. 
dla pociągów towarowych o 23,5%, natomiast dla pociągów 
pasażerskich o 13%. 

Kolej generuje o wiele 
mniej zewnętrznych 
kosztów od transportu 
drogowego, które 
rzadko wliczane 
są w jakąkolwiek 
kalkulację w przypadku 
przewozu towarów
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CZĘŚĆ II: 
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU KOLEJOWEGO W 2013 r.



Wstęp

Niniejsza część dokumentu zawiera przekrojową informację 
o stanie bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego w roku 
2013. Dla zapewnienia większej przejrzystości zgromadzony 
materiał podzielony został na kilka kluczowych bloków obej-
mujących informację na temat: 

 ■ Uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa systemu 
kolejowego;

 ■ Analizy zdarzeń kolejowych;

 ■ Zdarzeń z udziałem osób nieuprawnionych przebywa-
jących na terenie kolejowym;

 ■ Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;

 ■ Działań na szkodę systemu kolejowego;

 ■ Nadzoru nad podmiotami sektora kolejowego.

W bieżącym opracowaniu, szczególny nacisk położono na pro-
blem działań strony trzeciej na szkodę podmiotów sektora kole-
jowego (m.in. kradzieże i dewastacje elementów infrastruktury 
oraz nieuprawnione używanie urządzeń zakłócających systemy 
radiołączności kolejowej), w związku z ich potencjalnym, a często 
niedocenianym, wpływem na poziom bezpieczeństwa systemu 
kolejowego. Dodatkowo, co również podkreślono w opracowa-
niu, działania te przynoszą wymierne straty podmiotom sektora 
kolejowego i ich klientom. Prezes UTK zwrócił uwagę na ten 
problem i po raz pierwszy podjął analizę zjawiska w ocenie sta-
nu bezpieczeństwa za 2012 r., na podstawie danych Komendy 
Głównej Straży Ochrony Kolei. Wówczas również rozpoczął 
gromadzenie danych o działaniach strony trzeciej na szkodę 
podmiotów sektora kolejowego, które stanowiły podstawę 
do sformułowania analizy zawartej w niniejszym dokumencie.

Istotnym zagadnieniem w zakresie bezpieczeństwa sektora 
kolejowego, opisanym w niniejszym opracowaniu, jest również 
duża liczba zdarzeń z udziałem osób spoza systemu kolejowego: 
użytkowników przejazdów i osób przebywających na obszarze 
kolejowym w sposób nieuprawniony. W 2013 r. zdarzenia te 
stanowiły blisko trzy czwarte wszystkich wypadków na liniach 
kolejowych w Polsce. Prezes UTK uznał za istotne przeanali-
zowanie statystyk, dotyczących tych dwóch grup zdarzeń już 
w ocenie stanu bezpieczeństwa za 2012 r. Również w niniejszym 
dokumencie dane te zostały wyodrębnione z uwagi na fakt, że 
nie są one wyłącznie zależne od podmiotów i osób funkcjonu-
jących w ramach systemu kolejowego. Dlatego tak istotne jest, 
aby każdy z nas zastanowił się nad tym problemem i reagował, 
przeciwdziałając niepokojącym zjawiskom, np. poprzez zgła-
szanie odpowiednim służbom tzw. „dzikich przejść”. Kultura 
bezpieczeństwa każdego z nas i reagowanie w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia może przyczynić się do ogranicze-
nia liczby ofiar wypadków. Podkreślić należy, że w 2013 r. we 
wszystkich wypadkach na liniach kolejowych w Polsce zginęło 

228 osób, a 103 zostały ciężko ranne, z czego tylko jedna oso-
ba ciężko ranna została poszkodowana w wypadku w ramach 
systemu kolejowego. 

Część dokumentu dotycząca bezpieczeństwa sektora kolejo-
wego opracowana została przede wszystkim na podstawie 
analizy danych statystycznych zgromadzonych w prowadzonym 
przez Prezesa UTK Rejestrze zdarzeń kolejowych, do którego 
informacji dostarczają podmioty sektora kolejowego w trybie 
określonym w przepisach prawnych. Wykorzystany został 
również szereg dodatkowych informacji, stanowiących wynik 
realizacji określonych procesów w obszarze bezpieczeństwa 
sektora kolejowego, znajdujących się w zakresie właściwości 
Prezesa UTK. Dla dopełnienia obrazu niektórych zjawisk oraz 
zaprezentowania ich w szerszej, europejskiej perspektywie, 
w niektórych rozdziałach wykorzystane zostały również dane 
pochodzące od podmiotów zewnętrznych, w tym w szczegól-
ności od Europejskiej Agencji Kolejowej i Komendy Głównej 
Straży Ochrony Kolei. 

Dane statystyczne dotyczące zdarzeń na liniach kolejowych 
zostały opisane zgodnie z systemem krajowym, według 
którego zdarzenia dzielą się na poważne wypadki, wypadki 
i incydenty. Jedynym wyjątkiem jest rozdział opisujący moni-
torowanie zdarzeń na poziomie europejskim, który uwzględnia 
znaczące wypadki i zawierające się w nich poważne wypadki. 
Wprowadzenie pojęcia „znaczącego wypadku” ułatwia analizo-
wanie zdarzeń w skali Europy. Na ich podstawie wyznaczane 
są wspólne cele bezpieczeństwa (CST), pozwalające odnieść 
poziom bezpieczeństwa w poszczególnych państwach człon-
kowskich do założonych dla nich wartości i porównać statystyki 
poszczególnych krajów między sobą.

Niniejszy dokument obejmuje swoim zakresem działania eks-
ploatacyjne prowadzone na sieci zarządzanej łącznie przez 
dziesięciu zarządców infrastruktury, zarówno zobowiązanych 
do jej udostępniania przewoźnikom kolejowym, jak i zarządców 
infrastruktury wydzielonej. Informacja o zakresie podmiotowym 
opracowania, jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, że zakres 
danych gromadzonych przez inne podmioty zobowiązane do 
monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowe-
go w Polsce koncentruje się w większości przypadków na sieci 
głównego zarządcy infrastruktury (PKP PLK S.A.) lub sieciach 
wyłącznie tych zarządców, którzy podlegają obowiązkowi ich 
udostępniania. Stąd też poszczególne instytucje funkcjonujące 
w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego operują różny-
mi danymi rocznymi, co zostało szerzej wyjaśnione w rozdziale 
dotyczącym analizy zdarzeń kolejowych.

Mając na uwadze szeroki zakres podmiotowy opracowania, 
w niektórych obszarach, w których dostępność danych za rok 
2013 r. była ograniczona, Prezes UTK przedstawił informacje, 
które obejmują swoim zakresem wyłącznie wybrane części 
krajowego systemu kolejowego. 
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5. Uwarunkowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego

Punktem wyjścia do przekrojowego zaprezentowania stanu bez-
pieczeństwa systemu kolejowego w  Polsce jest zarysowanie pod-
stawowych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, związanych 
z  bezpieczeństwem tej gałęzi transportu, mających istotny wpływ 
na jej odbiór społeczny.

Jedna z kluczowych zasad obowiązujących 
sektor kolejowy, o której należy wspomnieć, 
dotyczy odpowiedzialności. Zgodnie z po-
dejściem przyjętym zarówno na poziomie 
prawa krajowego jak i europejskiego, 
pełną odpowiedzialność za bezpieczne 
funkcjonowanie systemu kolejowego 
ponoszą wszystkie podmioty prowadzą-
ce działalność w ramach tego systemu. 
Szczególna rola w tym obszarze przypada 
zarządcom infrastruktury kolejowej oraz 
przewoźnikom kolejowym, których dzia-
łalność w największym stopniu wpływa 
na poziom bezpieczeństwa sektora jako 
całości. Nie zwalnia to jednak z odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo także innych 
podmiotów funkcjonujących w ramach 
systemu kolejowego, każdego w części 
zgodnej z pełnioną rolą i zakresem zadań. 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo sys-
temu jest więc również odpowiedzialnością 
takich podmiotów, jak np. użytkownicy 
bocznic kolejowych, producenci pojazdów 
czy przedsiębiorstwa zaangażowane w ich 
utrzymanie. 

Zarysowana powyżej zasada odpowie-
dzialności wdrażana jest w praktyce z wy-
korzystaniem określonych narzędzi. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej 
działalności, zarządcy infrastruktury ko-
lejowej udostępniający ją przewoźnikom 
kolejowym oraz przewoźnicy kolejowi 
świadczący usługi na tej infrastrukturze, 
zobowiązani są do opracowania, poddania certyfikacji i praktycz-
nego wdrożenia tzw. systemów zarządzania bezpieczeństwem 
(w skrócie określanych jako SMS od angielskiego sformułowania 
Safety Management Systems). Systemy te stanowią zbiór proce-
dur, regulujących kluczowe obszary działalności spółki z punktu 

widzenia bezpieczeństwa. Niezależnie od 
obszaru którego dotyczą (np. zarządzanie, 
zapewnianie zgodności z wymaganiami, 
budowanie kompetencji personelu), opie-
rają się one na mechanizmach identyfikacji 
ryzyka w danym obszarze działalności 
(z uwzględnieniem ryzyk generowanych 
przez podwykonawców czy osoby trzecie), 
wdrażaniu środków jego kontroli czy za-
pewnianiu efektywnej wymiany informacji. 
Utworzenie i wdrożenie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem w danej organizacji 
stanowi podstawowy warunek uzyskania 
dokumentów niezbędnych dla prowadze-
nia działalności w sektorze kolejowym – 
certyfikatu bezpieczeństwa w częściach A 
i B w przypadku przewoźnika kolejowego 
i autoryzacji bezpieczeństwa w przypadku 
zarządcy infrastruktury. Systemy zarządzania, 
opierając się na mechanizmach szacowania, 
oceny i akceptacji ryzyka, w pełni wpisują 
się w zasadę samodzielnego ponoszenia 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
prowadzonej działalności, w tym bezpie-
czeństwo interakcji z innymi podmiotami 
funkcjonującymi zarówno w ramach, jak 
i poza systemem kolejowym.

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruk-
tury, zwolnieni w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawne z obowiązku uzyskania 
certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa 
(zarządcy infrastruktury wydzielonej 
i podmioty świadczące usługi wyłącznie 

na tej infrastrukturze), a także użytkownicy bocznic kolejo-
wych, funkcjonują w sektorze transportu kolejowego w oparciu 
o tzw. świadectwa bezpieczeństwa. Podejście przyjęte w tym 
zakresie również gwarantuje określony poziom bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności, jednakże, w przeciwieństwie do po-

Pełną 
odpowiedzialność 
za bezpieczne 
funkcjonowanie 
systemu kolejowego 
ponoszą wszystkie 
podmioty 
prowadzące 
działalność w ramach 
tego systemu. 
Szczególna rola 
w tym obszarze 
przypada zarządcom 
infrastruktury 
kolejowej oraz 
przewoźnikom 
kolejowym, 
których działalność 
w największym 
stopniu wpływa 
na poziom 
bezpieczeństwa 
sektora jako całości
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dejścia opartego na systemach zarządzania, nie ma charakteru 
procesowego. Zastosowanie różnych rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo prowadzonej działalności żadnego z podmio-
tów funkcjonujących w ramach systemu. 

W Polsce w 2013 r., zgodnie z informacjami przedstawionymi 
w pierwszej części opracowania, działalność prowadziło ponad 
60 przewoźników kolejowych, świadczących usługi zarówno 
w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Funkcję 
zarządcy infrastruktury pełniło natomiast 10 podmiotów:

 ■ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

 ■ PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.;

 ■ PKP LHS Sp. z o.o.;

 ■ Infra Silesia S.A.;

 ■ CTL Maczki-Bór Sp. z o.o.;

 ■ Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.;

 ■ Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o.;

 ■ PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.;

 ■ Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.;

 ■ UBB Polska Sp. z o.o.

Większość z nich (8 podmiotów) funkcjonowała w oparciu o au-
toryzacje bezpieczeństwa (podejście systemowe), natomiast 
dwa (Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. i UBB Polska Sp. 
z o.o.), w oparciu o świadectwa bezpieczeństwa. 

Rozwiązania zbliżone do tych, funkcjonujących w odniesie-
niu do przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, 
funkcjonują również od 2012 r. w obszarze utrzymania taboru 
kolejowego. Każdy pojazd kolejowy przed rozpoczęciem jego 
użytkowania na sieci kolejowej musi posiadać przypisany tzw. 
podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM, ang. Entity 
in Charge of Maintenance). W przypadku wagonów towaro-
wych, podmioty te muszą być obowiązkowo certyfikowane. 
Wymogiem dla uzyskania certyfikatu ECM jest opracowanie 
i wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem (MMS, ang. 
Maintenance Management System), w ramach którego pełną 
odpowiedzialność za proces utrzymania danego pojazdu (za-
planowanie procesu, zarządzenie nim oraz przeprowadzenie 
działań utrzymaniowych) ponosi wyspecjalizowany podmiot. 

W celu zapewnienia jednolitych zasad zarządzania bezpie-
czeństwem w różnych państwach, mając w szczególności na 
uwadze postępującą liberalizację rynku transportu kolejo-
wego i pojawianie się na nim nowych graczy (coraz częściej 
o charakterze transgranicznym), na poziomie europejskim 
opracowane zostały tzw. wspólne metody bezpieczeństwa 
(CSM, ang. Common Safety Methods). Za pojęciem tym kryją 
się obowiązkowe akty prawne, określające jednolity sposób 

postępowania przy realizacji wybranych procesów, kluczowych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Adresatami metod są za-
równo podmioty sektora kolejowego (zarządcy infrastruktury, 
przewoźnicy kolejowi, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie), 
jak i tzw. krajowe władze bezpieczeństwa, omówione w dal-
szej części niniejszego rozdziału. Dodatkowo, jedna metoda 
jest kierowana wyłącznie do Europejskiej Agencji Kolejowej, 
wspierającej budowanie jednolitego podejścia do zarządzania 
bezpieczeństwem w ramach europejskiego sektora kolejowego. 
Wśród najważniejszych procesów wspieranych przez wspólne 
metody bezpieczeństwa, należy wymienić: 

 ■ Ocenę i wycenę ryzyka (rozporządzenie Komisji 
Europejskiej nr 352/2009, wkrótce zastąpione rozpo-
rządzeniem KE nr 402/2013),

 ■ Weryfikację zgodności z wymogami niezbędnymi dla 
uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (rozporządzenie 
KE nr 1158/2010) i autoryzacji bezpieczeństwa (rozpo-
rządzenie KE nr 1169/2010),

 ■ Monitorowanie prawidłowego stosowania i sku-
teczności systemów zarządzania (rozporządzenie KE 
nr 1078/2012),

 ■ Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikat lub 
autoryzację bezpieczeństwa (rozporządzenie KE nr 
1077/2012). 

Przechodząc z poziomu podmiotów sektora kolejowego na po-
ziom odpowiednich organów administracji publicznej, należy 
wskazać na kolejne istotne uwarunkowania, stanowiące pod-
stawę dla budowania wspólnego zrozumienia wokół pojęcia 
bezpieczeństwa systemu kolejowego. Jak zostało wskazane 
powyżej, w przeciwieństwie do obiegowych opinii, w ramach 
których istnieją tendencje do przenoszenia odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo sektora kolejowego na instytucje pań-
stwowe, pełna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na 
podmiotach sektora kolejowego. Rola właściwych organów 
administracji publicznej sprowadza się natomiast do trzech 
zasadniczych zagadnień: 

 ■ Zapewnienia odpowiednich ram prawnych dla funk-
cjonowania przedsiębiorstw w sektorze transportu 
kolejowego;

W warunkach postępującej liberalizacji 
sektora kolejowego, w ramach którego 
funkcjonuje szereg różnorodnych podmiotów, 
władze publiczne nie są i nigdy nie będą 
właściwe w zakresie przyjmowania na siebie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak 
i sektora kolejowego jako całości
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 ■ Weryfikacji zdolności poszczególnych podmiotów 
do spełniania wymagań prawnych i zapewnienia bez-
piecznego funkcjonowania w sektorze transportu kole-
jowego, przed wejściem tych podmiotów na rynek;

 ■ Nadzoru nad stałym spełnieniem wymagań stano-
wiących podstawę wejścia na rynek. 

W warunkach postępującej liberalizacji sektora kolejowego, 
w ramach którego funkcjonuje szereg różnorodnych podmiotów, 
władze publiczne nie są i nigdy nie będą właściwe w zakresie 
przyjmowania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak i sektora kole-
jowego jako całości. Wynika to z faktu, że ryzyka w systemie 
generowane są przez poszczególne podmioty i tylko przez te 
podmioty mogą być skutecznie identyfikowane i kontrolowane, 
m.in. w oparciu o systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz 
stosowanie jednolitych i obowiązkowych narzędzi, takich jak 
wspomniane powyżej wspólne metody bezpieczeństwa. 

Podstawowym podmiotem publicznym, funkcjonującym w ob-
szarze bezpieczeństwa transportu kolejowego jest tzw. krajowa 
władza bezpieczeństwa (NSA, ang. National Safety Authority), 
którą w warunkach polskich jest Prezes UTK. W obszarze bez-
pieczeństwa systemu kolejowego, Prezes UTK realizuje szereg 
zadań, określonych zarówno w przepisach krajowych jak i wspól-
notowych, które można sklasyfikować w ramach następujących 
grup tematycznych:

 ■ Wydawanie uprawnień podmiotom i zatwierdzanie 
dokumentów wewnętrznych,

 ■ Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa podmiotów 
i systemu kolejowego,

 ■ Nadzór nad podmiotami funkcjonującymi w sektorze 
kolejowym,

 ■ Doskonalenie bezpieczeństwa sektora kolejowego.

Powyższe zadania Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa moż-
na ująć również w ramach schematycznego diagramu. Diagram 
ten uwzględnia sześć podstawowych etapów, w ramach których 
administracja publiczna może pozytywnie wpływać na poziom 
bezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych 
oraz poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego jako całości. 
Diagram ten zakłada istnienie cyklu życia przedsiębiorstwa na 
rynku. Cykl ten uwzględnia etap wejścia podmiotu na rynek (ocena 
kompetencji przeprowadzona przez administrację państwową), 
etap związany z codziennym funkcjonowaniem danego podmio-
tu (nadzór administracyjny) oraz etap związany z odnawianiem 
uprawnień, umożliwiający dalsze funkcjonowanie podmiotu na 
rynku. Szczególnie istotnym, przy czym niestety często niedo-
cenianym aspektem tego cyklu jest aspekt związany ze stałym 
doskonaleniem systemu wymagań z zakresu bezpieczeństwa. 
Przedstawiony model zakłada bowiem, że informacje zbierane 
przez administrację państwową w ramach poszczególnych 
etapów cyklu (doświadczenia z procesu certyfikacyjnego i nad-
zorczego), skutkować powinny stałym doskonaleniem systemu 
wymagań prawnych.

Rys. 69: Cykl wpływu władzy bezpieczeństwa na bezpieczeństwo systemu kolejowego
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Źródło: opracowanie własne UTK. 

70



Analiza zdarzeń kolejowych

Polska infrastruktura kolejowa

6. Analiza zdarzeń kolejowych

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa krajowego, mianem 
zdarzenia kolejowego określa się wypadki, poważne wypadki i incy-
denty, zaistniałe na sieci kolejowej. 

Wypadek, zgodnie z definicją przyjętą w ustawie o transpor-
cie kolejowym, to niezamierzone, nagłe zdarzenie lub ciąg 
takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące 
negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub 
środowiska. Do wypadków zalicza się w szczególności: kolizje, 
wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem 
osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu 
i pożary pojazdu kolejowego. Wypadek jest więc pojęciem 
bardzo szerokim.

Poważny wypadek, to zdarzenie mieszczące się w ramach 
definicji wypadku kolejowego, ale spełniające przy tym okre-
ślone dodatkowe kryteria. Do poważnych wypadków zalicza 
się sytuacje spowodowana kolizją, wykolejeniem lub innym 
podobnym zdarzeniem, mające oczywisty wpływ na regulacje 
bezpieczeństwa lub na zarządzanie bezpieczeństwem, w ramach 
którego mamy do czynienia z:

 ■ Przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 
pięcioma ofiarami ciężko rannymi, lub 

 ■ Znacznymi zniszczeniami pojazdu kolejowego, infra-
struktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać 
natychmiast oszacowane przez komisję badającą zda-
rzenie na co najmniej 2 miliony euro.

Incydent, to z kolei każde zdarzenie inne niż wypadek lub po-
ważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ 
na jego bezpieczeństwo.

Nieco inne podejście do klasyfikacji zdarzeń kolejowych wy-
stępuje na poziomie europejskim. Zdarzeniami kolejowymi 
podlegającymi monitorowaniu w skali całej wspólnoty nie 
są wszystkie wypadki, ale tylko te, które charakteryzują się 
określonym poziomem szkód, liczbą ofiar oraz zakłóceniami 
w funkcjonowaniu systemu kolejowego. Klasyfikacja europej-
ska obejmuje zatem nie wszystkie zdarzenia, a wyłącznie tzw. 
znaczące wypadki i zawierające się w nich poważne wypadki. 

Znaczący wypadek, zgodnie z klasyfikacją wspólnotową, to każdy 
wypadek z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego 
będącego w ruchu, w wyniku którego mamy do czynienia z:

 ■ Przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub jedną ofiarą 
ciężko ranną lub 

 ■ Znacznymi szkodami w taborze, infrastrukturze, insta-
lacjach lub środowisku, o wartości ponad 150 tys. euro;

 ■ Znacznymi zakłóceniami w ruchu, obejmującymi 
wstrzymanie ruchu na głównej linii kolejowej przez 
co najmniej 6 godzin. 
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Jednocześnie do znaczących wypadków nie zalicza się wy-
padków w warsztatach, w magazynach i miejscach postoju 
pojazdów kolejowych.

Analizując zatem powyższe definicje znaczącego i poważnego 
wypadku można stwierdzić, że każdy poważny wypadek jest 
jednocześnie znaczącym wypadkiem, natomiast nie każdy 
znaczący wypadek jest poważnym wypadkiem. 

Wynikające z przepisów wspólnotowych pojęcie znaczącego 
wypadku wprowadzone zostało do treści rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych 
wskaźników bezpieczeństwa. Stosowane w ramach klasyfikacji 
europejskiej pojęcie poważnego wypadku jest tożsame z tym 
przyjętym na poziomie prawa krajowego, którego definicję 
przedstawiono powyżej. Z punktu widzenia prawa krajowego 
mamy więc do czynienia z kategoryzacją zdarzeń kolejowych 
w ramach trzech pojęć: wypadek, poważny wypadek i incydent, 
natomiast z punktu widzenia prawa europejskiego klasyfikacja 
obejmuje dwa poziomy, tzn. znaczące wypadki i poważne wypadki. 
Dodatkowo, istotne miejsce w statystyce europejskiej zajmują 
zdarzenia poprzedzające wypadki lub skutkujące wypadkami 
(tzw. precursors), które nie zostały w wystarczającym zakresie 
przeniesione na poziom prawa krajowego.

Dane statystyczne w obszarze bezpieczeństwa systemu kole-
jowego gromadzone są na poziomie krajowym i europejskim 
przez różne instytucje, w oparciu o nieco odmienne zasady 
wynikające bezpośrednio z przepisów prawnych. Skutkuje to 
operowaniem różnymi danymi rocznymi przez poszczególne 
instytucje funkcjonujące w obszarze bezpieczeństwa systemu 
kolejowego. Różnice te wynikają w szczególności z:

 ■ Zakresu geograficznego zbieranych danych (część lub 
całość systemu);

 ■ Różnych zasad korygowania danych historycznych.

Ewidentnym przykładem różnic, usankcjonowanych przepi-
sami prawnymi, w odniesieniu do zakresu przetwarzanych 
danych, są różnice pomiędzy danymi gromadzonymi przez 
Urząd Transportu Kolejowego i Państwową Komisję Badania 
Wypadków Kolejowych (PKBWK). Urząd zobowiązany jest 
do przetwarzania i raportowania informacji o zdarzeniach, 
które miały miejsce w ramach ogólnodostępnego systemu 
kolejowego i sieci wydzielonej, natomiast PKBWK przetwa-
rza i raportuje dane związane ze zdarzeniami, które miały 
miejsce tylko w ramach ogólnodostępnego systemu kole-
jowego (bez sieci wydzielonej).

W ocenie Prezesa UTK, z punktu widzenia odmiennej roli i zakresu 
działania każdej z wymienionych instytucji oraz celu zbierania 
i przetwarzania danych, jakim jest monitorowanie trendów 
w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego, różnice te 
nie mają istotnego znaczenia. Ważne jest jednak utrwalanie 
w powszechnej świadomości różnic w zakresie, zasadach 
oraz celach gromadzenia i przetwarzania danych przez 
poszczególne instytucje. 

Niniejsze opracowanie, w części opierającej się na danych 
statystycznych, przygotowane zostało w oparciu o informacje 
o wypadkach, które na bieżąco w ciągu roku przekazywane są 
Prezesowi UTK przez podmioty sektora kolejowego i rejestro-
wane w tzw. Rejestrze zdarzeń kolejowych. Dane te podlegały 
weryfikacji i korygowaniu na etapie składania przez ww. pod-
mioty formalnych raportów w sprawie bezpieczeństwa, zgodnie 
z wymaganiami ustalonymi w przepisach obowiązującego prawa.

6.1. Wypadki kolejowe

Dane statystyczne zgromadzone w Rejestrze zdarzeń kolejowych 
wskazują, że bezpieczeństwo systemu kolejowego pozosta-
je na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego, z niewielkim 
trendem malejącym w zakresie liczby odnotowanych zdarzeń 
oraz liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach 
na liniach kolejowych. 

Rys. 70: Zestawienie wypadków kolejowych w latach 
2011 – 2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

W 2013 r. liczba wypadków i poważnych wypadków zaistniałych 
na krajowej ogólnodostępnej sieci kolejowej i sieci wydzielonej 
(łącznie infrastruktura w zarządzie 10 podmiotów) w porównaniu 
do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,1 %, tj. z ogólnej liczby 
719 wypadków w 2012 r. do 704 wypadków w 2013 r.

Dla celów monitorowania poziomu bezpieczeństwa Prezes UTK 
stosuje klasyfikację rodzajową wypadków kolejowych, których 
definicję przytoczono powyżej, obejmującą w szczególności: 

 ■ Kolizje;

 ■ Wykolejenia;

 ■ Zdarzenia na przejazdach i przejściach;

Bezpieczeństwo systemu kolejowego 
pozostaje na zbliżonym poziomie do roku 
ubiegłego, z niewielkim trendem malejącym 
w zakresie liczby odnotowanych zdarzeń oraz 
liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych 
w wypadkach na liniach kolejowych
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 ■ Zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez po-
jazd kolejowy będący w ruchu;

 ■ Pożary pojazdu kolejowego.

Najliczniejszą grupą wypadków, do których dochodzi na sieci 
kolejowej są wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych 
(z 36,2 % udziałem). Równie liczną grupą, liczącą tylko o dwa 
wypadki mniej, są wypadki z udziałem osób spowodowane 

przez pojazd kolejowy będący w ruchu (z 35,9 % udziałem), 
przy czym aż 91,7 % z nich to wypadki wskutek najechania na 
osoby podczas przechodzenia przez tory w miejscu niedozwo-
lonym. Zdarzenia te wynikają z niskiej kultury bezpieczeństwa 
lub braku elementarnej wiedzy o uwarunkowaniach systemu 
kolejowego wśród osób i podmiotów funkcjonujących poza 
systemem kolejowym. Minimalizacja zagrożeń w tym zakresie 
nie zależy wyłącznie od działań podejmowanych przez pod-
mioty sektora kolejowego. 

Tab. 11: Rodzaje zdarzeń w latach 2011 – 2013

Lp. Rodzaje zdarzeń 
2011 2012 2013

wypadek
poważny 

wypadek*
wypadek

poważny 
wypadek

wypadek
poważny 
wypadek

1. Kolizje 27 0 41 1 55 0

2. Wykolejenia 104 1 112 0 136 0

3. Zdarzenia na przejazdach 226 27 272 0 254 1

4.
Zdarzenia z udziałem osób spowodowane 

przez pojazd kolejowy będący w ruchu
324 53 286 0 253 0

5. Pożar pojazdu kolejowego 4 0 1 0 2 0

6. Inne 82 1 6 0 3 0

7. Razem 849 719 704

*  Różnica w liczbie wypadków w 2011 r. w stosunku do lat następnych wynika z błędnej interpretacji definicji „poważnego wypadku” przez 
część komisji kolejowych, stosowanej przed 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.

Rys. 71: Struktura zdarzeń na sieci kolejowej 
w 2013 r. z podziałem na rodzaje zdarzeń
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych. 

Z uwagi na ich skalę oraz specyfikę (istotny udział czynników 
spoza systemu kolejowego w generowaniu tych zdarzeń) wy-
padki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach oraz 
wypadki z udziałem osób spowodowane przez tabor kolejowy 
w ruchu zostały szerzej omówione w dwóch kolejnych rozdziałach. 

Kolejne dwie kategorie wypadków, tj. wykolejenia i kolizje, 
stanowiące w 2013 r. w sumie około 27,1 % wypadków, są na-
tomiast zdarzeniami, do których dochodzi zwykle z przyczyn 
leżących po stronie szeroko pojętego systemu kolejowego, tj. 
sprawności urządzeń technicznych, efektywności procedur 
oraz czynnika ludzkiego po stronie przewoźnika kolejowego 
lub zarządcy infrastruktury. Możliwość ograniczenia liczby tych 
dwóch typów zdarzeń zależy bezpośrednio od działań podej-
mowanych przez podmioty rynku kolejowego – zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych, ale także projek-
tantów, producentów i dostawców oraz wykonawców usług 
budowlanych i utrzymaniowych.

W celu bardziej przejrzystego zaprezentowania danych doty-
czących poziomu bezpieczeństwa i trendów w tym zakresie, 
Prezes UTK w oparciu o posiadane dane oblicza corocznie tzw. 
miernik wypadków, odnosząc liczbę wypadków na liniach ko-
lejowych w danym roku do wykonanej pracy eksploatacyjnej. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi na wstępie tego rozdziału, 
wskazującymi na nieznaczne zmniejszenie liczby wypadków 
w bieżącym roku przy jednoczesnym spadku wielkości pracy 
eksploatacyjnej, wartość tego miernika w 2013 r. nieznacznie 
przewyższa (o 0,04) wartość miernika z roku ubiegłego, co 
świadczy o utrzymywaniu się poziomu bezpieczeństwa na 
zbliżonym poziomie. 
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Rys. 72: Miernik wypadków za lata 2008 – 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych oraz raportów przewoźników.

6.2. Wypadki w ramach systemu 
kolejowego oraz wypadki 
z udziałem strony trzeciej

Jak to zostało zasygnalizowane powyżej, w trakcie analizowania 
danych statystycznych obrazujących poziom bezpieczeństwa 
systemu kolejowego, należy mieć na uwadze, że istnieje grupa 
zdarzeń, których przyczyny leżą wyłącznie po stronie systemu 
kolejowego, jak i grupa zdarzeń, których przyczyny są zależne 
w istotnej części, bądź wręcz w całości od czynników i podmio-
tów zewnętrznych wobec systemu kolejowego. W ujęciu tym 
wszystkie zdarzenia na kolei możemy zatem zakwalifikować do 
jednej z dwóch poniższych grup:

 ■ wypadki w ramach systemu kolejowego;

 ■ wypadki w ramach interakcji pomiędzy systemem kole-
jowym i stroną trzecią.

Podkreślić należy, że w 2013 r. około jednej czwartej wypadków 
zaistniało z czynników, mających swe źródło w ramach systemu 
kolejowego, natomiast trzy czwarte to zdarzenia na styku syste-
mu kolejowego i strony trzeciej. Zdarzenia w ramach systemu 
kolejowego wynikały m.in. z następujących przyczyn:

 ■ uszkodzenia lub złego stanu technicznego nawierzchni 
kolejowej lub obiektu inżynieryjnego;

 ■ przedwczesnego rozwiązania drogi przebiegu i przeło-
żenia zwrotnicy pod pojazdem;

 ■ niezatrzymania się przed sygnałem „Stój” lub sygnałem 
„Jazda manewrowa zabroniona”;

 ■ złego stanu technicznego wagonu;

 ■ wyprawienia pojazdu po niewłaściwie ułożonej nieza-
bezpieczonej drodze przebiegu;

 ■ najechania na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę.

W zdarzeniach tych nie było ofiar śmiertelnych, natomiast jedna 
osoba została ciężko ranna. 

Wypadki z udziałem podmiotów zewnętrznych i zasadniczo 
niezależnych od systemu kolejowego, to zdarzenia:

 ■ na przejazdach kolejowych; 

 ■ z udziałem osób nieupoważnionych znajdujących się 
na obszarze kolejowym (osoba, która łamiąc przepi-
sy w sposób nieuprawniony przebywa na obszarze 
kolejowym);

 ■ z udziałem osób rozmyślnie działających na szkodę 
systemu kolejowego; 

 ■ z udziałem pasażerów (wskakiwanie i wyskakiwanie 
z pociągu);

 ■ z udziałem pojazdów pozostawionych na torach poza 
przejazdami.

W 2013 r. miało miejsce 
łącznie 520 takich zdarzeń, 
w których zginęło 228 osób. 
Zdarzenia te są zasadniczo 
niezależne od systemu ko-
lejowego i w wielu przypad-
kach system kolejowy sam 
w sobie ma ograniczoną 
możliwość skutecznego 
przeciwdziałania tego ro-
dzaju zdarzeniom. Niestety, 
statystyka tych zdarzeń 
w dużym stopniu obciąża 
w świadomości społecznej 
właśnie transport kolejowy, 
mimo że w zasadniczej 
części przypadków zda-
rzenia te w pełni wynikają 
z działania strony trzeciej, 
głównie użytkowników przejazdów oraz osób nieupoważnio-
nych przebywających na obszarze kolejowym. Przedmiotowe 
zdarzenia stanowią łącznie około 73,9 % wszystkich zdarzeń.

Szczególnym przypadkiem, o którym należy wspomnieć w ramach 
niniejszego opracowania, jest wypadek, który miał miejsce 30 
września 2013 r. na przejeździe w Kozerkach, zakwalifikowany 
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W 2013 r. około jedna 
czwarta wypadków 
zaistniała z czynników, 
mających swe źródło 
w ramach systemu 
kolejowego, natomiast 
trzy czwarte to zdarzenia 
na styku systemu 
kolejowego i strony 
trzeciej

jako poważny wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a dwie 
zostały ciężko ranne. Przyczyny pierwotne i pośrednie tego wy-
padku leżały m.in. po stronie systemu kolejowego, jednakże jego 
bezpośrednią przyczyną było najechanie pociągu na samochód 
stojący w strefie niebezpiecznej przejazdu kolejowo-drogowe-
go kategorii A. Z tego też względu w niniejszym opracowaniu 
ww. poważny wypadek kategorii A18 został zakwalifikowany 
jako wypadek, którego przyczyna nie leży po stronie systemu 

kolejowego. Dane statystyczne związane z tym wypadkiem 
znajdują się w związku z powyższym w części dotyczącej zda-
rzeń z udziałem strony trzeciej. 

Dane przedstawione w powyższym rozbiciu wyraźnie wskazu-
ją, że system kolejowy sam w sobie jest bezpieczny, natomiast 
czynnikiem generującym zdecydowaną większość zdarzeń 
z udziałem systemu kolejowego są podmioty zewnętrzne. 

Rys. 73: Zdarzenia i ich skutki w 2013 r. w rozbiciu na zależne i niezależne od systemu kolejowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.

6.3. Ofiary wypadków kolejowych

Liczba ofiar wypadków na ogólnej sieci systemu kolejowego 
i sieci wydzielonej w 2013 r. wyniosła 331, z czego 228 to ofiary 
śmiertelne, a 103 – ciężko ranni. 

Liczba ofiar śmiertelnych skorelowana jest bezpośrednio z liczbą 
zdarzeń danego typu. Zdecydowanie najliczniejszymi grupami 
śmiertelnych ofiar wypadków, do których doszło w 2013 r., były 
osoby nieuprawnione do przebywania na terenie kolejowym 
(166 zabitych, co stanowi 72,8% ogółu ofiar śmiertelnych) oraz 
użytkownicy przejazdów i przejść (52 zabitych, co stanowi 
22,8% ogółu). 

Również w przypadku osób ciężko rannych występuje podobna 
zależność. Najliczniejszą grupę (56 osób, co daje 54,4 % wszystkich 
ciężko rannych) stanowiły osoby nieuprawnione do przeby-
wania na obszarze kolejowym. Drugą co do liczebności grupę 
ciężko rannych stanowili użytkownicy przejazdów kolejowo-

-drogowych i przejść dla 
pieszych (35 osób ciężko 
rannych, co stanowi 34,0% 
ogółu ciężko rannych).

W 2013 r. odnotowany 
został spadek liczby ofiar 
śmiertelnych i ciężko ran-
nych we wszystkich kate-
goriach osób. W grupie 
użytkowników przejazdów 
kolejowych i przejść przez 
tory nastąpił spadek liczby 
ofiar śmiertelnych o 16,1 %, natomiast w przypadku ofiar wśród 
osób nieuprawnionych do przebywania na terenie kolejowym 
można mówić o spadku ich liczby w minionym roku o 10,3%. 
Tendencja spadkowa wśród osób ciężko rannych obejmuje 
w przypadku użytkowników przejazdów spadek o 2,8%, na-
tomiast w przypadku osób nieuprawnionych do przebywania 
na obszarze kolejowym spadek o 12,5%.

Tab. 12: Ofiary śmiertelne wypadków w latach 2011 – 2013

Lp. Kategorie osób
Ofiary śmiertelne Ciężko ranni

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
1. pasażer 10* 14** 6 58* 81** 8

2. pracownik lub podwykonawca 2 15*** 2 11 6*** 4

3. użytkownik przejazdu lub przejścia 60 62 52 48 36 35

4. osoba nieuprawniona 246 185 166 93 64 56

5. inni 4 0 2 1 1 0

6. Łączna liczba 322 276 228 211 188 103

*   w tym w poważnym wypadku w stacji Baby 2 osoby zabite i 33 ciężko ranne
**  w tym w poważnym wypadku pod Szczekocinami 11 pasażerów zabitych i 59 ciężko rannych
*** w tym w poważnym wypadku pod Szczekocinami 5 pracowników zabitych i 2 ciężko rannych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.
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Rys. 74: Udział procentowy poszczególnych grup 
osób zabitych w wypadkach kolejowych 
w 2013 r. (z wyłączeniem samobójstw)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych

6.4. Analiza przyczyn wypadków 
kolejowych

Charakter zdarzenia oraz jego bezpośrednią przyczynę określa 
nadawana przez komisję kolejową i ewentualnie weryfikowana 
przez PKBWK kategoria, zgodna z wykazem zawartym w za-
łączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 
kwietnia 2007 roku w sprawie poważnych wypadków, wypad-
ków i  incydentów na liniach kolejowych. Kategorie zdarzeń 
oznaczane są według schematu XYY, gdzie X to kategoria lite-
rowa oznaczająca powagę zdarzenia (A – poważny wypadek, B 
– wypadek, C – incydent), zaś YY to kategoria liczbowa zależna 
od kwalifikacji przyczyny.

Występujące w ostatnich dwóch latach kategorie poważnych 
wypadków i wypadków, zgodnie z danymi zgromadzonymi 
w Rejestrze zdarzeń kolejowych, ujęto odpowiednio w kolejnych 
tabelach, w podziale wynikającym z treści ww. rozporządzenia.

W analizowanym roku 2013 najwięcej wypadków było spowodo-
wanych najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd drogowy 
na przejeździe lub poza nim (kategorie 18 – 23 i 31 – 33) oraz 
potrąceniem przez pociągi osób przekraczających tory w miej-
scach niedozwolonych (kategoria 34). Wypadki z pojazdami 
drogowymi oraz potrącenia osób na przejazdach i przejściach 
dla pieszych oraz poza nimi stanowiły przyczynę łącznie 69,2 % 
wypadków na sieci kolejowej.

Na pozostałe kategorie przyczyn przypadło 30,8 % wypadków. 
Wśród nich najliczniejsze są następujące kategorie: wypadki spo-
wodowane uszkodzeniem lub stanem technicznym nawierzchni 
kolejowej lub obiektu inżynieryjnego (kat. 09), wypadki wsku-
tek przełożenia zwrotnicy pod pojazdem kolejowym (kat. 15), 
zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego 
(kat. 35), wypadki spowodowane niezatrzymaniem się pojazdu 
kolejowego lub ruszeniem bez zezwolenia (kat. 04), wypadki 
spowodowane uszkodzeniem lub złym stanem technicznym 
wagonu (kat. 11), a także wypadki spowodowane jazdą pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze 
przebiegu lub nieprawidłową obsługą urządzeń SRK (kat. 03) 
oraz najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub 
inną przeszkodę (kat. 13). 

Rys. 75: Udział procentowy zdarzeń w 2013 r. według kategorii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie wypadków po-
szczególnych kategorii w stosunku do 2012 r. Wymienione 
kategorie wypadków w obydwu latach obejmują największą 
liczbę zdarzeń. Ponadto w niektórych kategoriach zaobserwo-

wać można znaczne odchylenia liczby zdarzeń w stosunku do 
2012 r. Wybrane kategorie wypadków z tendencjami spadkowymi 
i  wzrostowymi przedstawione zostały na rysunkach pod tabelą.
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Tab. 13: Liczba wypadków w latach 2012 – 2013 w podziale na kategorie liczbowe 

Lp.
Kategoria 
liczbowa

Opis przyczyny 2012 2013 Zmiana

1. 01
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasadniczego lub 

w kierunku niewłaściwym
2 1 -50,0%

2. 03
Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej 

drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym
16 14 -12,5%

3. 04
Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem “Stój” lub w miejscu, w którym powinien się 

zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia
17 16 -5,9%

4. 05 Przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy 1 0 -100,0%

5. 07 Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów 1 1 0,0%

6. 08 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego 5 7 +40,0%

7. 09
Uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe 

wykonywanie robót, np. wadliwy rozładunek materiałów, nawierzchni, pozostawienie materiałów 
i sprzętu na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego

53 73 +37,7%

8. 10
Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego 

przeznaczenia (w tym również najechanie na przedmiot stanowiący część konstrukcyjną pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego przeznaczenia)

0 6 –

9. 11 Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na część konstrukcyjną wagonu) 21 15 -28,6%

10. 12 Uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym 2 2 0,0%

11. 13
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę hamulcową, wózek 

bagażowy, pocztowy itp.)
11 13 +18,2%

12. 15 Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym 10 23 +130,0%

13. 17
Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub inne 

nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych
3 6 +100,0%

14.
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18
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe z rogatkami (kat. A 

wg metryki przejazdowej)
9 9 0,0%

15. 19
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe z samoczynną 

sygnalizacją i półrogatkami (kat. B)
16 15 -6,3%

16. 20
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe z samoczynną 

sygnalizacją bez rogatek i półrogatek (kat. C)
52 40 -23,1%

17. 21
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe bez samoczynnej 

sygnalizacji świetlnej i bez rogatek (kat. D)
158 167 +5,7%

18. 22
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe użytku prywatnego 

(kat. F)
2 2 0,0%

19. 31
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejeździe lub 

przejściu strzeżonym
9 4 -55,6%

20. 32
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejeździe 

z samoczynną sygnalizacją przejazdową (kat. B, C)
10 4 -60,0%

21. 33
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na pozostałych 

przejazdach i przejściach
16 14 -12,5%

22. Razem kolizje z pojazdami drogowymi i najechania na osoby na przejazdach i przejściach 272 255 -6,3 %

23. 23
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie poza przejazdami na stacjach 

i szlakach lub na torze komunikacyjno-dojazdowym do bocznicy
7 4 -42,9%

24. 24 Pożar w pociągu 1 2 +100,0%

25. 28 Klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy śnieżne, zatory lodowe, osunięcia się ziemi) 0 4 -

34. 30
Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie 

przeszkody na torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, sterowania ruchem kolejowym lub 
nawierzchni oraz ingerencja w te urządzenia)

6 4 -33,3%

26. 34
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami na 

stacjach i szlakach
255 232 -9,0%

27. 35
Zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 

pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne hamowanie pojazdu kolejowego)
31 21 -32,3%

28. 37 Rozerwanie się pociągu, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów 2 1 -50,0%

29. 38
Wadliwe działanie budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub 

przejazdów kolejowych spowodowanych kradzieżą
1 0 -100,0%

30. Bez kategorii Kategoria nie została ustalona lub ustalanie przyczyny zdarzenia trwa 2 3 +50%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.
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Rys. 76: Porównanie liczby zdarzeń wybranych kategorii z tendencją wzrostową w 2012 i 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.

W 2013 r. odnotowano istotny wzrost liczby wypadków w takich 
kategoriach jak: uszkodzenie lub zły stan techniczny infrastruk-
tury (kat. 09, wzrost o 37,7 %) oraz przedwczesne rozwiązanie 
drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejo-
wym (kat. 15, wzrost o 130 %). Więcej również było przypadków 
zbiegnięcia pojazdu kolejowego (kat. 08, wzrost o  40 %), oraz 
nieprawidłowości dotyczących załadowania wagonów (kat. 17, 
wzrost o 100 %). Mniej natomiast w stosunku do 2012 r. było 
wypadków z udziałem osób wskakujących lub wyskakujących 
z pociągu w ruchu (kat. 35, spadek o 32,3 %), wypadków spo-
wodowanych złym stanem technicznym lub uszkodzeniem 
wagonu (kat. 11, spadek o 28,6 %), a także wypadków spowo-

dowanych jazdą pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej 
niezabezpieczonej drodze przebiegu lub nieprawidłową obsługą 
urządzeń SRK (kat. 03, spadek o 12,5 %).

Największy wzrost liczby zdarzeń nastąpił w kategorii związa-
nej ze złym stanem lub uszkodzeniem infrastruktury kolejowej. 
W tym obszarze Prezes UTK podjął w 2014 r. szczególne działania 
nadzorcze skutkujące m.in. wydaniem decyzji administracyjnych 
wprowadzających ograniczenia eksploatacyjne. Zagadnienie 
to zostało szerzej opisane w rozdziale dotyczącym działań 
nadzorczych. 

Rys. 77: Porównanie liczby zdarzeń wybranych kategorii z tendencją spadkową w 2012 i 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń kolejowych.

6.5. Monitorowanie zdarzeń kolejowych 
na poziomie europejskim

Na potrzeby monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora 
kolejowego w Unii Europejskiej, Europejska Agencja Kolejowa 
(ERA) gromadzi dane o zdarzeniach w poszczególnych krajach 
w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), które 
przekazywane są na poziom Unii Europejskiej przez poszcze-
gólne kraje członkowskie. 

Jak już wspomniano wcześniej wspólne wskaźniki bezpieczeństwa 
zawierają informacje o znaczących wypadkach i zawierających 
się w nich poważnych wypadkach, które miały miejsce w roku 
sprawozdawczym. 

Na podstawie przedmiotowych wskaźników Agencja wyznacza 
tzw. krajowe wartości referencyjne (NRV) dla poszczególnych 
państw określające minimalne poziomy bezpieczeństwa, które 
muszą być osiągnięte przez różne części systemu kolejowego 
oraz przez system kolejowy jako całość, wyrażone w kryteriach 
akceptacji ryzyka. Krajowe wartości referencyjne dla Polski 
i  innych krajów członkowskich Unii Europejskiej są określone 
w decyzji Komisji Europejskiej nr 2012/226/UE z dnia 23 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie drugiego pakietu wspólnych wymagań 
bezpieczeństwa dotyczących systemu kolejowego, zmienionej 
decyzją wykonawczą Komisji 2013/753/UE.
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Tab. 14: Realizacja wspólnych celów bezpieczeństwa w 2013 r. 

Wspólne cele bezpieczeństwa (CST) NRV dla Polski
Wyliczona wartość 

wskaźnika
Osiągnięty poziom 

wskaźnika
1.1. NRV dla ryzyka dla pasażerów (x 10-9)

CST 1.1.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród pasażerów na miliard 

pociągokilometrów pociągów pasażerskich
116,1 49,387 42,5%

CST 1.2.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród pasażerów na miliard 

pasażerokilometrów
0,849 0,408 48,1%

1.2. NRV dla ryzyka dla pracowników (x 10-9)

CST 2.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród pracowników na miliard 

pociągokilometrów 
17,2 11,059 64,3%

1.3. NRV dla ryzyka dla użytkowników przejazdu kolejowego (x 10-9)

CST 3.1.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród użytkowników 

przejazdów na miliard pociągokilometrów 
277,0 255,287 92,2%

CST 3.2.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród pasażerów na miliard 

pasażerokilometrów (km torów) pomnożona przez liczbę przejazdów 
bd. 124,335 -

1.4. NRV dla ryzyka dla osób zaklasyfikowanych jako „inne osoby” (x 10-9)

CST 4.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród innych osób na miliard 

pociągokilometrów 
11,60 9,216 79,4%

1.5. NRV dla ryzyka dla nieupoważnionych osób na terenie kolejowym (x 10-9)

CST 5.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród osób nieupoważnionych 

na miliard pociągokilometrów 
1210,0 785,675 64,9%

1.6. NRV dla ryzyka dla ogółu społeczeństwa (x 10-9)

CST 6.
Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród wszystkich osób na 

miliard pociągokilometrów 
1590,0 1092,572 68,7%

Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie wskaźniki dotyczące 2013 r., obliczone dla ustalo-
nych grup ryzyka w oparciu o dane statystyczne ujęte w for-
mie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa, nie przekraczają 
akceptowanego poziomu ryzyka i wartości referencyjnych 
ustalonych dla Polski. Tym samym wymagany poziom bezpie-
czeństwa krajowego systemu kolejowego został osiągnięty, 
a poziom wskaźnika dla wszystkich kategorii ryzyka dla Polski 
wyniósł 68,7 %. Niemniej jednak należy zauważyć, że w gru-
pie ryzyk dotyczących użytkowników przejazdów wartość 
wskaźnika osiągnęła najwyższy poziom: aż 92 %. Oznacza to, 
że obszar ten wciąż stanowi problem i potwierdza przytoczone 
powyżej statystyki w ujęciu krajowym, wskazujące na wypadki 
na przejazdach jako na kategorię z największą liczbą zdarzeń, 
które – po zdarzeniach z udziałem osób nieuprawnionych na 
obszarze kolejowym – stanowią również drugą co do liczby 
ofiar grupę wypadków. 

Wszystkie wskaźniki dotyczące 2013 r., 
obliczone dla ustalonych grup ryzyka 
w oparciu o dane statystyczne ujęte w formie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa, nie 
przekraczają akceptowanego poziomu ryzyka 
i wartości referencyjnych ustalonych dla 
Polski.
Niemniej jednak należy zauważyć, że 
w grupie ryzyk dotyczących użytkowników 
przejazdów wartość wskaźnika osiągnęła 
najwyższy poziom: aż 92%
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7. Zdarzenia z udziałem osób 
przebywających na terenie kolei 
w sposób nieuprawniony 

W kategorii osoby nieupoważnione na terenie kolei klasyfikowane 
są osoby, które łamiąc przepisy, w sposób nieuprawniony przebywa-
ją na obszarze kolejowym. 

Przeważnie są to osoby, które skracając sobie drogę przecho-
dzą „na dziko” przez linie kolejowe lub osoby celowo chcące 
odebrać sobie życie. 

Przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych jest bar-
dzo niebezpieczne, a statystyki problemu tzw. „dzikich przejść” 
są bardzo niepokojące. Istotną rolę dla statystyki wypadków 
odgrywa zaklasyfikowanie danego zdarzenia jako samobójstwo 
lub przyporządkowanie do kategorii wypadków z udziałem 
osób nieupoważnionych na obszarze kolejowym. Właściwa 
klasyfikacja danego zdarzenia nie zawsze jest zadaniem łatwym 
i oczywistym, a decyzję w zakresie klasyfikacji podejmuje się na 
podstawie orzeczenia Prokuratury. 

Oznacza to, że pierwotna klasyfikacja zdarzeń związanych 
z przechodzeniem przez tory w miejscu zabronionym obejmuje 
również zdarzenia o charakterze samobójstw. Zdarzenia te wy-
łączane są z tej grupy zdarzeń dopiero w wyniku zakończenia 
działań prokuratorskich, skutkujących klasyfikacją danego zda-
rzenia jako samobójstwa. Dlatego też relacja pomiędzy liczbą 
zdarzeń z udziałem osób nieupoważnionych na obszarze kolei 
i zdarzeń o charakterze samobójstw zmienia się w ciągu roku. 

Potrącenia osób na torach, poza oczywistą tragedią dla bliskich, 
powodują też zakłócenia w funkcjonowaniu systemu kolejowego, 
prowadząc do istotnych utrudnień w realizacji rozkładu jazdy 
oraz generują straty finansowe dla przedsiębiorstw kolejowych 
i ich klientów. Utrudnienia związane z potrąceniem człowieka 
przez pociąg trwają zazwyczaj przez kilka godzin, powodując 
dezorganizację ruchu. Możliwe są znaczne opóźnienia związane 
z wprowadzeniem ruchu jednotorowego czy objazdów omijają-
cych odcinek, na którym prowadzone są czynności operacyjne 
przez policję. Zdarza się także, że przewoźnik musi wprowadzić 
zastępczą komunikację autobusową. 

Rys. 78: „Dzikie przejścia”

Źródło: http://tustolica.pl/.

Tragiczne statystyki spowodowały, że prowadzona od szeregu lat 
kampania społeczna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na 
kolei „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”, wspierana przez 
Urząd Transportu Kolejowego, w październiku 2012 r. została 
poszerzona o przeciwdziałanie przekraczaniu linii kolejowych 
w miejscach niedozwolonych. W ramach tej kampanii została 
zorganizowana akcja „Zero tolerancji dla osób przechodzących 
przez tory w miejscach niedozwolonych”. O skali problemu, jaki 
stanowią osoby, które przechodzą przez linie kolejowe w miej-
scach niedozwolonych, świadczą wyniki akcji przeprowadzonej 
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w pierwszych miesiącach trwania tej kampanii społecznej. Tylko 
w ciągu 5 miesięcy zabezpieczono 3 326 „dzikich przejść”, wyle-
gitymowano 370 osób, pouczono ponad 2 tysiące, a mandatem 
karnym ukarano 1 270 osób na łączną kwotę 73 100 zł. W sze-
ściu przypadkach sporządzono wnioski do sądu o ukaranie3. Te 
dane wskazują jak bardzo potrzebna jest kampania podnosząca 
świadomość o występujących zagrożeniach i kształtująca spo-
łecznie pożądane postawy i zachowania.

7.1. Zdarzenia z udziałem osób poza 
przejazdami na stacjach i szlakach

Z wypadkami z udziałem osób, spowodowanymi przez poru-
szający się tabor kolejowy wyraźnie skorelowane są liczby ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych. W 2013 r. doszło łącznie do 232 
przypadków najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szla-
kach, co stanowi około 33,0 % wszystkich zarejestrowanych 
zdarzeń. W zdarzeniach tych zostało poszkodowanych 221 
osób, z których 166 to ofiary śmiertelne. Osoby przechodzące 
przez linie kolejowe w miejscach niedozwolonych stanowią 
znaczny procent wszystkich poszkodowanych w wypadkach 
na sieci kolejowej.

Rys. 79: Udział procentowy poszkodowanych: zabi-
tych i ciężko rannych podczas przechodzenia 
przez tory poza przejazdami i przejściami na 
stacjach i szlakach w 2013 r. (z wyłączeniem 
samobójstw i prób samobójczych)

poszkodowani 
w pozostałych 

wypadkach
33,2%

poszkodowani w
wypadkach poza 

przejściami 
i przejazdami

66,8%

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Zjawisko przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach 
i szlakach oraz tzw. „dzikich przejść” występuje niemal równomier-
nie na terenie całego kraju. Co naturalne najwięcej wypadków 
w tym zakresie odnotowano w okolicach dużych aglomeracji, 
które charakteryzują się wysoką gęstością zaludnienia i dużą 
gęstością linii kolejowych. Uwagę należy zwrócić szczególnie 
na aglomerację warszawską, gdzie zanotowano aż 29 zdarzeń 
najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodze-
nia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach. W samej 
tylko Warszawie odnotowano 15 takich przypadków, co stanowi 
ponad 6 % wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w zeszłym roku 
na terenie całego kraju. Zostało w nich poszkodowanych 14 
osób, przy czym znaczna część (12 osób), to ofiary śmiertelne. 
Kolejnymi lokalizacjami, w którym zjawisko występowało dość 
licznie, były rejony Katowic, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. 

Należy nadmienić, iż na podstawie przeanalizowanych da-
nych niemożliwe jest jednoznaczne określenie skali i miejsc 
występowania tzw. „dzikich przejść” na kolei na terenie Polski. 
Dane przedstawione w niniejszym opracowaniu obejmują je-
dynie odnotowane przypadki, w których nastąpiło najechanie 
pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez 
tory, skutkujące zdarzeniem kolejowym. Jednak skala zjawi-
ska przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych 
jest znacznie większa, na co wskazują informacje przytoczone 
na początku rozdziału. Dodać należy, że według danych zgro-
madzonych w Rejestrze zdarzeń kolejowych, nie odnotowano 
dokładnie tego samego miejsca, w którym wystąpiłoby więcej 
niż jedno zdarzenie. 

Rys. 80: Miejsca zdarzeń najechania pojazdu kolejo-
wego na osoby podczas przechodzenia przez 
tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 
w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru Zdarzeń 
Kolejowych przy wykorzystaniu mapy opracowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

Kolejny rysunek przedstawia występowanie omawianych zdarzeń 
w ciągu roku. W 2013 r. najmniej zdarzeń najechania pojazdu 
kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza 

W 2013 r. doszło łącznie do 232 przypadków 
najechania pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory poza 
przejazdami na stacjach i szlakach, co stanowi 
około 33,0 % wszystkich zarejestrowanych 
zdarzeń. W zdarzeniach tych zostało 
poszkodowanych 221 osób, z  których 166 to 
ofiary śmiertelne

3 Dzikie przejścia wciąż są problemem, Kurier Kolejowy, http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/13092/Dzikie-przejscia-wciaz-sa-problemem.html
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przejazdami na stacjach i szlakach odnotowano w lutym, naj-
więcej natomiast w czerwcu, sierpniu i grudniu. 

Rys. 81: Liczba zdarzeń najechania pojazdu kolejo-
wego na osoby podczas przechodzenia przez 
tory poza przejazdami na stacjach i szlakach 
w poszczególnych miesiącach w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

7.2. Samobójstwa i próby samobójcze

Kolejnym istotnym problemem występującym na sieci kolejo-
wej są samobójstwa i próby samobójcze. W statystyce stanowią 
one osobną grupę, nie wliczaną do poważnych wypadków 
i wypadków. Jak to zostało zasygnalizowane we wstępie do 
niniejszego rozdziału, każde zdarzenie związane z potrąceniem 
osoby kwalifikowane jest pierwotnie przez komisje kolejowe 
jako wypadek kategorii B34 „najechanie pojazdu kolejowego 
na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami 
na stacjach i szlakach”. Zmiany klasyfikacji zdarzenia zarejestro-
wanego pierwotnie w kategorii B34 na samobójstwo dokonuje 
się na podstawie orzeczenia Prokuratury.

W analizowanym 2013 r. miało miejsce 79 zdarzeń tego typu, 
które w 71 przypadkach skutkowały zgonem, a w 8 przypadkach 
osoby zostały ciężko ranne. W porównaniu do 2012 r., w którym 
do samobójstw i prób samobójczych zakwalifikowano 82 zda-
rzenia, odnotowano 3,7 % spadek. Wzrost liczby samobójstw od 
2012 r. jest wynikiem zintensyfikowanej współpracy komisji kole-
jowych z Policją i Prokuraturą, skutkującej lepszym przepływem 
informacji o zakwalifikowaniu zdarzenia jako samobójstwa, co 
następnie przekłada się na modyfikację klasyfikacji w Rejestrze 
Zdarzeń Kolejowych prowadzonym przez Prezesa UTK.  

Tab. 15: Zestawienie samobójstw i prób samobójczych 
w latach 2011 – 2013

Lp. Zdarzenie 2011 2012 2013

1.
Samobójstwa i próby 

samobójcze
28 82* 79**

* w tym 2 próby samobójcze 
** w tym 8 prób samobójczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Na podstawie danych ze wspomnianego Rejestru, określono, 
gdzie i jak często badany problem występował na przestrzeni 
2013 r. Podobnie jak to miało miejsce przy zdarzeniach najechania 
pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory 
poza przejazdami na stacjach i na szlakach, tak i w tym przypadku 
miejsca, w których dochodzi do tych zdarzeń są losowe i wystę-
pują niemal w całej Polsce. Najwięcej przypadków samobójstw 
i prób samobójczych zanotowano na trasie z Warszawy do 
Żyrardowa, natomiast w województwie podlaskim i kujawsko-
-pomorskim w 2013 r. nie było żadnego tego typu zdarzenia. 
Liczba przypadków samobójstw i prób samobójczych na terenie 
całego kraju była zróżnicowana w ciągu całego 2013 r. Najwięcej 
przypadków zarejestrowano w miesiącach od stycznia do kwiet-
nia i we wrześniu, co stanowi prawie 59 % wszystkich tego typu 
zdarzeń w danym roku, najmniej natomiast w lipcu i listopadzie.

Rys. 82: Liczba samobójstw i prób samobójczych 
w poszczególnych miesiącach w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Rys. 83: Miejsca występowania samobójstw i prób 
samobójczych na kolei w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych przy wykorzystaniu mapy opracowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

82



Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Podział na kategorie i sposoby zabezpieczeń przejazdów kolejowych w Polsce

8. Bezpieczeństwo na przejazdach 
kolejowych

Przejazdy kolejowe, tj. skrzyżowania linii kolejowych z drogami pu-
blicznymi w jednym poziomie, należą do najbardziej newralgicznych 
miejsc w  systemie kolejowym, z  uwagi na występującą interakcję 
między dwoma rodzajami transportu (kolejowym i drogowym). 

Przejazdy kolejowe stanowią również ten element systemu, w ra-
mach którego podmioty sektora kolejowego mają ograniczony 
wpływ na minimalizację ryzyka, ponieważ ryzyko generowane 
jest w przeważającej mierze przez podmioty funkcjonujące poza 
systemem kolejowym (użytkowników dróg). Konsekwencją zda-
rzeń na przejazdach kolejowych są znaczne szkody materialne, 
ograniczenia lub przerwy w ruchu oraz, niestety, bardzo często 
ofiary śmiertelne i ciężko ranni.

Zdarzenia na przejazdach kolejowych w zdecydowanej więk-
szości generowane są wskutek niewłaściwego (tj. niezgodnego 
z przepisami) zachowania użytkowników dróg (kierowcy i pie-
si), ale również w ograniczonym zakresie przez prowadzone 
roboty utrzymaniowe urządzeń i elementów infrastruktury, 
wchodzących w skład przejazdów oraz ich awarie, a także błędy 
w postępowaniu personelu kolejowego. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
użytkowników przejazdów kolejowych, miejsca te wyposażane 
są w różnej klasy urządzenia zabezpieczające, które służą do 
ostrzegania użytkowników dróg o zagrożeniu wywołanym przez 
nadjeżdżający pociąg oraz do zamykania przejazdu zaporami 
drogowymi. Inicjowanie działania urządzeń zabezpieczających 
generowane może być przez personel lub automatycznie przez 
zbliżający się do skrzyżowania pociąg.

8.1. Podział na kategorie i sposoby 
zabezpieczeń przejazdów 
kolejowych w Polsce

Krajowe rozwiązania, dotyczące zabezpieczenia jednopozio-
mowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi, 
odwołują się do wymagań wynikających z treści rozporządze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 
1996 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi 
i ich usytuowanie. Rozporządzenie to dopuszcza stosowanie 
sześciu kategorii przejazdów kolejowych i przejść przez tory 
na liniach kolejowych o maksymalnej dopuszczalnej prędko-
ści pociągów do 160 km/h. Przejazdy i przejścia dla pieszych, 
zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, klasyfikowane są 
do poszczególnych kategorii w zależności od iloczynu ruchu 
i kategorii drogi. Ponadto rozporządzenie określa możliwe 
do zastosowania rodzaje zabezpieczeń czynnych i biernych, 
obejmujące: 

 ■ Urządzenia rogatkowe,

 ■ Światła sygnalizatorów drogowych,

 ■ Światła na drągach rogatkowych,

 ■ Sygnalizatory akustyczne.

Wskazane powyżej uwarunkowania ruchowe oraz rodzaje 
zastosowanych zabezpieczeń umożliwiają wyodrębnienie na-
stępujących kategorii przejazdów:

 ■ kategoria A – przejazdy użytku publicznego z rogat-
kami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, 
na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami 
nadawanymi przez pracowników kolejowych, sygna-
lizatory świetlne; przejazdy sterowane przez pracow-
nika kolei (z miejsca lub z odległości – nawet 1000 
m); sterowanie z dużej odległości możliwe jest dzięki 

Zdarzenia na przejazdach kolejowych 
w zdecydowanej większości generowane 
są wskutek niewłaściwego (tj. niezgodnego 
z przepisami) zachowania użytkowników dróg 
(kierowcy i piesi)
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zastosowaniu kamer przemysłowych pozwalających 
pracownikowi obserwować strefę przejazdu w chwi-
li zamykania rogatek i uniknąć sytuacji „zamknięcia” 
pomiędzy szlabanami użytkownika, który pomimo 
sygnałów świetlnych (czerwone światło pulsacyjne) na 
sygnalizatorach drogowych wjeżdża na przejazd;

 ■ kategoria B – przejazdy użytku publicznego z sa-
moczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami; 
przejazdy uruchamiane (załączane) są przez tabor na-
jeżdżający na czujniki torowe; czujniki umieszczone są 
w takiej odległości od przejazdu, aby najszybszy na da-
nej linii pociąg dojechał do przejazdu nie wcześniej niż 
po 35 sekundach od zamknięcia przejazdu (po aktywa-
cji czujników natychmiastowo uruchamiane są sygnali-
zatory świetlne, a po 5 sekundach od ich uruchomienia 
następuje proces opuszczania półrogatek – trwający 
w zależności od typu 10 – 15 sekund);

 ■ kategoria C – przejazdy użytku publicznego z samo-
czynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez 
pracowników kolei; mechanizm działania taki sam jak 
na przejazdach kat. B, z pominięciem procesów związa-
nych z półrogatkami (których brak w wyposażeniu);

 ■ kategoria D – przejazdy użytku publicznego bez roga-
tek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetl-
nej (bez urządzeń sterowania ruchem kolejowym);

 ■ kategoria E – przejścia użytku publicznego, niekiedy 
wyposażone w urządzenia ostrzegawcze w postaci 
sygnalizatorów świetlnych, labirynty oraz rogatki uru-
chamiane przez pracownika kolei;

 ■ kategoria F – przejazdy i przejścia użytku niepublicz-
nego, wyposażone w rogatki przejazdowe otwierane / 
zamykane przez użytkownika (np. właściciela posesji, 
fabryki, pola).

Tab. 16: Liczba czynnych przejazdów na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej na koniec 2013 r. 

Lp. Zarządca infrastruktury
Kategoria przejazdu

Ogółem
A B C D E F

1. PKP PLK S.A. 2 539 812 1 289 7 386 594 500 13 120

2. WKD Sp. z o. o. 1 10 9 17 1 1 39

3. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. 0 0 0 1 1 0 2

4. PKP LHS Sp. z o. o. 34 4 7 196 9 12 262

5. Infra SILESIA S.A. 15 0 1 19 1 2 39

6. CTL Maczki – Bór Sp. z o. o. 6 0 0 19 1 2 28

7. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o. 11 0 0 16 2 2 31

8. Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe Sp. z o. o. 8 0 0 78 2 7 95

9. PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. 1 4 2 24 1 0 32

10. UBB Polska Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 0 1

11. Łączna liczba 2 615 830 1 308 7 756 614 526 13 649

Źródło: opracowanie własne UTK w oparciu o dane z raportów w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r.

Dodatkowo, dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu na przejaz-
dach kolejowych, po stronie sieci kolejowej funkcjonują ozna-
czenia dla kierujących pojazdami kolejowymi w formie tarcz 
ostrzegawczych, przekazujących informacje o stanie zabezpie-
czenia przejazdu kolejowego. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe 
ustawiane są przed przejazdem w odległości drogi hamowania 
dla najszybszego pociągu, który może być eksploatowany na 
danej linii kolejowej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na krajowej sieci 
kolejowej, zarządzanej przez 10 zarządców infrastruktury, funk-
cjonowało 13 649 czynnych przejazdów kolejowo-drogowych 
oraz przejść dla pieszych. Zdecydowanie najliczniejszą grupę 
stanowią przejazdy kategorii D w liczbie 7 756 i z odpowiednim 
57 % udziałem. Drugą co do liczebności kategorią przejazdów 
są przejazdy kategorii A w liczbie 2 615, które stanowią 19 % 
wszystkich przejazdów, a trzecią przejazdy kategorii C w liczbie 
1 308, które stanowią  10 % wszystkich przejazdów. Liczba prze-
jazdów kategorii B wynosi 830, zaś ich udział to 6 %, natomiast 

kategorii F - 526 i 4 %. Przejścia dla pieszych kategorii E w liczbie 
614 stanowią 4 % ogółu. 
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Rys. 84: Udział procentowy przejazdów kolejowo-
-drogowych w podziale na kategorie na sieci 
ogólnodostępnej i wydzielonej
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Źródło: opracowanie w oparciu o dane przedstawione przez 
zarządców infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa 
za 2013 r.

Analizując kwestię przejazdów kolejowych należy odnieść ich 
liczbę do długości linii kolejowych eksploatowanych w ramach 
ogólnodostępnej sieci kolejowej (z wyłączeniem sieci wy-
dzielonej z uwagi na jej odrębną specyfikę). Wyliczony w ten 
sposób wskaźnik wskazuje, że w warunkach polskich średnia 
odległość między skrzyżowaniami w poziomie szyn wynosi 
1,42 km. W porównaniu z europejską średnią, wynoszącą ok. 2 
km, plasuje to Polskę w czołówce krajów z największą gęstością 
przejazdów kolejowych. 

Tab. 17: Gęstość występowania przejazdów na sieci 
ogólnodostępnej (bez sieci wydzielonej)

Lp.
Liczba przejazdów eksploatowa-

nych na liniach kolejowych
Częstotliwość 
występowania

1.
Wszystkie przejazdy i przejścia dla 

pieszych 
13 609

2.
Przypadających na kilometr linii 

kolejowych
0,71 szt./ km linii

Źródło: Opracowane w oparciu o dane przedstawione przez zarządców 
infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r.

8.2. Problemy eksploatacji przejazdów 
kolejowych 

Jak to zostało zarysowane we wstępie do niniejszego rozdziału, 
na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowym wpływa 
poziom przestrzegania przepisów przez użytkowników dróg 
kołowych, prawidłowość oznakowania przejazdu od strony linii 
kolejowej i drogi kołowej oraz stan techniczny i sprawność infra-
struktury i urządzeń znajdujących się na przejeździe. Ponadto 
istotną rolę odgrywa fachowość i odpowiedzialność pracowni-
ków obsługujących i diagnozujących przejazd oraz zapewnienie 
odpowiedniego pola widoczności w obrębie przejazdu.

Eksploatowane obecnie urządzenia zabezpieczające ruch na 
przejazdach kolejowych zostały wykonane w różnych techno-
logiach, począwszy od najstarszych kluczowych, a skończywszy 
na hybrydowych i mikroprocesorowych. Tylko stosunkowo 
niewielka liczba przejazdów kolejowych zabezpieczona jest 
urządzeniami, które zaprojektowane zostały już po latach 90., 
a ich konstrukcja i technologia odpowiadają standardom euro-
pejskim w dziedzinie zabezpieczenia przejazdów kolejowych. 

W poniższej tabeli zestawiono informację na temat przejazdów 
kolejowych na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej według kla-
syfikacji odnoszącej się do rodzaju urządzeń zabezpieczających 
dany przejazd, zgodnej z dyrektywą 2009/149/WE z dnia 27 li-
stopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników 
bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów 
wypadków. Jak widać z poniższego zestawienia ponad 63 % 
przejazdów na sieci kolejowej stanowią przejazdy z biernymi 
systemami zabezpieczeń.

Tylko stosunkowo niewielka liczba 
przejazdów kolejowych zabezpieczona 
jest urządzeniami, które zaprojektowane 
zostały już po latach 90., a ich konstrukcja 
i technologia odpowiadają standardom 
europejskim w dziedzinie zabezpieczenia 
przejazdów kolejowych
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Tab. 18: Liczba przejazdów i przejść zgodnie z systemami (urządzeniami) na sieci ogólnodostępnej 

Lp. Liczba eksploatowanych przejazdów Ogółem

1. Przejazdy kolejowe z czynnym systemem zabezpieczeń, w tym: 5 040

2. automatycznym systemem ostrzegania użytkownika 1 297

3. automatycznym systemem zabezpieczeń użytkownika 10

4. automatycznym systemem zabezpieczeń i ostrzegania użytkownika 414

5. automatycznym systemem zabezpieczeń i ostrzegania użytkownika oraz systemem zabezpieczeń torów 468

6. ręcznym systemem ostrzegania użytkownika 54

7. ręcznym systemem zabezpieczeń użytkownika 1 248

8. ręcznym systemem zabezpieczeń i ostrzegania użytkownika 1 549

9. Przejazdy kolejowe z biernym systemem zabezpieczeń 8 609

10. Razem wszystkie przejazdy 13 649

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r.

Biorąc pod uwagę przyczyny zdarzeń kolejowych na przejazdach 
kolejowych, wśród najważniejszych, szczegółowych czynników, 
które wpływają na proces eksploatacji przejazdów kolejowych, 
a tym samym mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu na jedno-
poziomowych skrzyżowaniach dróg kolejowych i kołowych 
zidentyfikowane zostały:

 ■ Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez użyt-
kowników dróg kołowych;

 ■ Organizacja ruchu w obrębie przejazdu, spowodo-
wana wielokrotnością skrzyżowań drogowych lub 
drogowo-kolejowych usytuowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie; 

 ■ Brak zaufania do sprawności technicznej urządzeń 
zabezpieczających (np. długie czasy zamknięcia) i wyni-
kające z tego podejmowanie prób ominięcia zabezpie-
czeń przez kierowców; 

 ■ Stan infrastruktury drogowej lub kolejowej znajdującej 
się w obrębie przejazdu drogowo-kolejowego;

 ■ Dyscyplina pracy pracowników bezpośrednio związa-
nych z prowadzeniem ruchu kolejowego;

 ■ Zbyt wczesne uruchamianie lub wyłączanie urządzeń 
zabezpieczających na przejeździe kolejowym;

 ■ Braki w oświetleniu przejazdu;

 ■ Niedostateczna widoczność nadjeżdżającego pociągu;

 ■ Słaba widoczność rogatek i półrogatek w strefie zbliża-
nia się do przejazdu;

 ■ Niekompletne i nieczytelne oznakowanie przejazdów. 

8.3. Wypadki na przejazdach

Jak to zostało wskazane w rozdziale dotyczącym analizy zdarzeń 
kolejowych, wypadki, do których dochodzi na przejazdach ko-
lejowo-drogowych stanowią znaczny procent ogółu wszystkich 

zdarzeń, tj. odpowiednio: w 2011 r. około 30 %, w 2012 r. około 
38 % i w 2013 r. około 36 %. Każda kolizja na takim skrzyżowa-
niu może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, 
bezpieczeństwa ładunków przewożonych zarówno w pojazdach 
drogowych, jak i kolejowych oraz generować istotne koszty 
społeczne, powodowane przerwami i ograniczeniami w ruchu.

Zgodnie z pozyskanymi danymi, w 2013 r. miało miejsce 255 
wypadków na przejazdach i przejściach, w których 52 osoby 
poniosły śmierć, a 37 zostało ciężko rannych. Szczegółowe dane 
w tym zakresie, w rozbiciu na kategorie przejazdów kolejowych 
przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tab. 19: Liczba wypadków na przejazdach na sieci 
ogólnodostępnej i wyizolowanej w latach 
2011 – 2013.

Lp.
Kategoria 
przejazdu

Liczba wypadków

2011 2012 2013

1. Kategoria A 13 18 13

2. Kategoria B 28 25 18

3. Kategoria C 46 53 41

4. Kategoria D 152 165 173

5. Kategoria E * 10 9 6

6. Kategoria F ** 4 2 4

7. Łączna liczba 253 272 255

*  przejścia dla pieszych 
** niepubliczne przejazdy i przejścia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

W 2013 r. miało miejsce 255 wypadków na 
przejazdach i przejściach, w których 52 osoby 
poniosły śmierć, a 37 zostało ciężko rannych
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Rys. 85: Udział procentowy wypadków na przejaz-
dach i przejściach przez tory w podziale na 
kategorie przejazdów w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

W ramach ogólnej liczby wypadków na przejazdach do oko-
ło dwóch trzecich doszło na przejazdach niewyposażonych 
w urządzenia ostrzegania (sygnalizacja świetlna), ani urządzenia 
zabezpieczenia (rogatki lub półrogatki). Co ósmy wypadek miał 
natomiast miejsce na przejeździe zabezpieczonym rogatkami 
lub półrogatkami (kat. A lub kat. B). W porównaniu do 2012 r., 
w 2013 r. było o ponad 6 % mniej wypadków na przejazdach. 
Dla przejazdów kategorii A, B, C i E liczba wypadków spadła 
średnio o jedną trzecią. Dla kategorii D wzrosła o niecałe 5 %. 
Udział procentowy wypadków w ramach poszczególnych ka-
tegorii przejazdów i przejść dla pieszych przedstawiony został 
na wykresie powyżej.

Przedstawione dane statystyczne wskazują, że liczba wypad-
ków na przejazdach kolejowych wyposażonych w urządzenia 
samoczynnej sygnalizacji świetlnej oraz półrogatki (przejazdy 
kategorii B i C) jest dwukrotnie mniejsza niż na przejazdach 
wyposażonych jedynie w tzw. systemy bierne (przejazdy kate-
gorii D). Jak to zostało wcześniej podkreślone, należy przy tym 
pamiętać, że przejazdy tej kategorii z jednej strony stanowią 
najliczniejszą grupę przejazdów na sieci kolejowej, a z drugiej 
strony iloczyny ruchu na tych przejazdach powinny być najniższe.

Niemniej jednak w ocenie Prezesa UTK lepsze zobrazowanie 
bezpieczeństwa na przejazdach poszczególnych kategorii 
daje wskaźnik wypadkowości, odnoszący liczbę zdarzeń na 
przejazdach danej kategorii do ogólnej liczby tych przejazdów. 
Wskaźnik wypadkowości na przejazdach danej kategorii, przed-
stawiony został w tabeli oraz na wykresie poniżej. Dodatkowo 
na wykresie, celem porównania, przedstawiono wyliczone 
wskaźniki za 2012 r. 

Tab. 20: Wskaźnik wypadkowości na przejazdach we-
dług kategorii za 2013 r.

Lp.
Kategoria 
przejazdu

Liczba 
przejazdów

Liczba 
wypadków

Wskaźnik

1. Kategoria A 2 615 13 0,005

2. Kategoria B 830 18 0,022

3. Kategoria C 1 308 41 0,031

4. Kategoria D 7 756 173 0,022

5. Kategoria E 614 6 0,010

6. Kategoria F 526 4 0,008

7. Łączna liczba 13 649 255 0,019

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Przy uwzględnieniu liczby przejazdów okazuje się, że naj-
większy wskaźnik wypadkowości odnosi się do przejazdów 
kolejowych z sygnalizacją świetlną (kat. C) oraz z sygnalizacją 
świetlną i półrogatkami (kat. B). Wartym podkreślenia jest fakt, 
że w 75% wypadki te nastąpiły przy sprawnie działających 
urządzeniach zabezpieczających i wynikały z ignorowania 
przepisów Kodeksu drogowego przez użytkowników pojazdów 
drogowych. Pamiętać należy także o mniejszym natężeniu ruchu 
na tych przejazdach.

Rys. 86: Wskaźnik wypadkowości na przejazdach we-
dług kategorii porównanie 2012 i 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Porównując lata 2012 i 2013 można zauważyć niewielki spadek 
wskaźników wypadkowości, spowodowany spadkiem ogólnej 
liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Wskaźnik 
wzrósł nieznacznie na przejazdach kategorii D oraz na przejaz-
dach i przejściach niepublicznych, zarządzanych przez osoby 
będące właścicielami posesji lub fabryk.

Liczba ofiar śmiertelnych oraz osób ciężko rannych, w zależno-
ści od kategorii przejazdu, na którym miało miejsce zdarzenie 
przedstawiona została w powyższej tabeli. Z kolei w ujęciu 
graficznym liczba ofiar śmiertelnych oraz osób ciężko rannych, 
w zależności od kategorii przejazdu, na którym miało miejsce 
zdarzenie została zobrazowana na kolejnych rysunkach.
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Tab. 21: Liczba poszkodowanych na przejazdach po-
szczególnej kategorii w 2013 r.

Lp.
Kategoria 
przejazdu

Liczba zabitych
Liczba ciężko 

rannych

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Kategoria A 8 5 3 0 6 5

2. Kategoria B 15 9 3 6 1 5

3. Kategoria C 12 7 9 13 6 7

4. Kategoria D 21 34 32 29 21 17

5. Kategoria E * 6 7 2 4 2 3

6. Kategoria F ** 0 0 3 1 0 0

7. Łącznie 62 62 52 53 36 37

*   przejścia dla pieszych

**  niepubliczne przejazdy i przejścia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Rys. 87: Udział procentowy osób zabitych według 
kategorii przejazdu w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Sprawcami zdecydowanej większości wypadków na przejazdach 
kolejowych byli użytkownicy dróg, którzy nie przestrzegali 
przepisów kodeksu drogowego i nie zachowywali szczególnej 
ostrożności przekraczając lub przejeżdżając przez przejazd. Należy 
również zwrócić uwagę na dyscyplinę pracy części pracowni-
ków kolejowych obsługujących przejazdy kategorii A, którzy 
nie zamykali rogatek w przepisowym czasie przed zbliżającym 
się pociągiem lub otwierali je po zjeździe pierwszego pociągu, 
bez sprawdzenia, czy po sąsiednim torze do przejazdu nie zbliża 
się kolejny pociąg.

Rys. 88: Udział procentowy osób ciężko rannych we-
dług kategorii przejazdu w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Według zgromadzonych danych, liczba wypadków na prze-
jazdach kolejowo-drogowych jest zróżnicowana w ciągu roku. 
Do wypadków w 2013 r. najczęściej dochodziło w miesiącach 
wakacyjnych: czerwiec - wrzesień, oraz dodatkowo w styczniu 
i w marcu. W miesiącach tych zarejestrowano liczbę zdarzeń 
powyżej średniej, tj. ponad 21 wypadków. Najmniej wypadków 
wydarzyło się w kwietniu i maju. Poniższy wykres przedstawia 
rozkład zdarzeń w 2013 r. na poszczególne miesiące roku.

Rys. 89: Liczba zdarzeń na przejazdach i przejściach 
w poszczególnych miesiącach w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

Analizując dane dotyczące wszystkich zdarzeń, zidentyfikowano 
przejazdy kolejowo-drogowe, na których doszło do zdarzenia 
więcej niż jeden raz. Częstotliwość występowania wypadków 
na tych przejazdach była różna (bez żadnej prawidłowości), czas 
następstwa wypadku na tym samym przejeździe waha się mię-
dzy 12 a 304 dniami, średni czas wynosi 129 dni. Usytuowanie 
tych przejazdów zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tab. 22: Zestawienie przejazdów kolejowo-drogo-
wych, na których doszło do więcej niż jedne-
go zdarzenia w 2013 r. 

Lp.
Kategoria 
przejazdu

Stacja/szlak
Liczba 

zdarzeń
Nr linii Km

1. C
Gdynia Postojowa - 
Gdynia Port

3 961  0,472

2. C
Podkowa Leśna Gł. - 
Grodzisk Mazowiecki

3 WKD  31,950

3. B
Toszek Północ - 
Rudziniec Gliwicki

2 153  9,283

4. D
Pilawa - Stoczek 
Łukowski

2 12  118,294

5. D Bratków 2 25  67,890

6. D
Drozdów LHS - Wola 
Baranowska LHS

2 65 180,283

7. D Dębica - Ropczyce 2 91 120,18

8. D Andrychów - Kęty 2 117 32,922

9. D Andrychów - Kęty 2 117 37,974

10. D Szczytno - Pisz 2 219 76,274

11. D
Opole Groszowice - 
Opole Główne

2 280 1,9750

12. D
Koźmin Wielkopolski 
- Jarocin

2 281 87,530

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru zdarzeń 
kolejowych.

8.4. Poprawa bezpieczeństwa na 
przejazdach 

Jak zostało wskazane powyżej, zdecydowana większość wy-
padków na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym 
poziomie, powodowana jest przez osoby funkcjonujące poza 
systemem kolejowym, tj. pieszych i kierowców samochodów, 
łamiących powszechnie obowiązujące przepisy (choć należy 
dodać, że występują również wypadki, do których przyczynia-
ją się awarie urządzeń przejazdowych lub błędy dróżników). 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach, zarządcy 
infrastruktury podejmują liczne działania inwestycyjne i infor-
macyjne. Wdrażane środki obejmują:

 ■ Likwidację przejazdów i przejść przez tory (w tym 
nielegalnych) w jednym poziomie i zastępowanie ich 
tunelami oraz wiaduktami lub kładkami;

 ■ Modernizację przejazdów kolejowych z podniesieniem 
kategorii, czyli wyposażeniem w dodatkowe urządze-
nia ostrzegania i zabezpieczenia;

 ■ Wzmożone działania utrzymaniowe na istniejących 
przejazdach i przejściach;

 ■ Kampanie społeczne oraz wzmożone kontrole SOK 
i policji.

W celu zobrazowania działań, zwiększających poziom bezpie-
czeństwa systemu kolejowego w obszarze przejazdów kolejo-

wych, poniżej przedstawiono działania największego zarządcy 
infrastruktury, jakim jest PKP PLK S.A., z udziałem ponad 96 % 
zarządzanej sieci kolejowej ogólnodostępnej oraz ponad 96 % 
funkcjonujących przejazdów. Sytuacja tego zarządcy jest o tyle 
korzystna, że jako zarządca narodowej sieci linii kolejowych ko-
rzysta z funduszy unijnych i wielu programów inwestycyjnych. 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę przejazdów kolejowych 
eksploatowanych w kolejnych latach na liniach zarządzanych 
przez PKP PLK S.A. 

Tab. 23: Liczba przejazdów czynnych eksploatowa-
nych na liniach zarządzanych przez PKP PLK 
S.A. w latach 2007-2013

Lp. Rok kat. A kat. B kat. C kat. D kat. F Razem

1. 2007 2 834 561 1 303 8 333 682 13 713

2. 2008 2 772 645 1 285 8 362 676 13 740 

3. 2009 2 724 665 1 313 8 314 682 13 698 

4. 2010 2 712 684 1 311 8 270 680 13 657 

5. 2011 2 676 728 1 304 8 155 684 13 547 

6. 2012 2 633 789 1 302 7 967 661 13 352 

7. 2013 2 539 812 1 289 7 386 500 12 526 

Źródło: Opracowane UTK w oparciu o dane przedstawione przez 
zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. 

Celem poprawy bezpieczeństwa, zarządca infrastruktury PKP 
PLK S.A. przed nowoczesnymi przejazdami, wyposażonymi 
w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, w pasie 
linii kolejowej umieszcza dodatkowo tarcze ostrzegawcze prze-
jazdowe (TOP), które wyświetlają sygnał świetlny informujący 
maszynistów, czy urządzenia na przejeździe działają prawidłowo 
(dozwolona jazda z maksymalną dopuszczalną prędkością), 
czy też działają wadliwie (obowiązek ograniczenia prędkości 
pociągu do 20 km/h). Jako wadliwe działanie rozumiana jest 
zarówno przepalona żarówka na sygnalizatorze drogowym, jak 
i niezamknięta lub wyłamana przez chuliganów półrogatka. Nie 
są stosowane natomiast urządzenia przekazujące prowadzące-
mu pojazd kolejowy informację, że na przejeździe znajduje się 
przeszkoda (np. pojazd drogowy).

Przez wiele lat poważnym problemem w zakresie przejazdów 
kolejowo-drogowych na sieci kolejowej było funkcjonowanie 
przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą. Zawieszanie 
obsługi wynikało głównie z ograniczeń w zatrudnieniu i stoso-
wane było przede wszystkim na przejazdach o bardzo małym 
natężeniu ruchu kolejowego i drogowego lub tylko czasowo 
– w godzinach, w których nie był prowadzony ruch pociągów 
(np.  w porze nocnej). Począwszy od 2005 r. spółka PKP PLK 
S.A. podjęła działania w celu ograniczenia liczby przejazdów 
kategorii A z zawieszoną obsługą, dzięki czemu ich liczba 
zmniejszyła się w ciągu 8 lat z 245 (w tym 115 niestrzeżonych 
podczas ruchu pociągów i 130 niestrzeżonych podczas przerwy 
w ruchu pociągów) do 26 (w tym 25 niestrzeżonych podczas 
ruchu pociągów i 1 niestrzeżonego podczas przerwy w ruchu 
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pociągów). Dane o liczbie przejazdów z kategorii A z zawieszo-
ną obsługą w latach 2004 – 2013 (stan na dzień 31.12.2013 r.) 
przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. 90: Liczba przejazdów kategorii A z zawieszoną 
obsługą w latach 2004–2013 na sieci PKP PLK 
S.A. 
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Źródło: Raport w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r. PKP PLK S.A.

Działania zarządcy infrastruktury, spółki PKP PLK S.A., których 
realizacja umożliwiła znaczące ograniczenie liczby przejazdów 
kategorii A z zawieszoną obsługą od 2004 r. do 2013 r., w zależ-
ności od konkretnego przypadku obejmowały: przywracanie 
strzeżenia, przekwalifikowywanie przejazdów do innej kategorii, 
likwidację przejazdów lub zamykanie dróg samochodowych dla 
ruchu na czas braku obsługi.

Spółka, w miarę posiadanych środków finansowych, nadal konse-
kwentnie eliminuje przejazdy kategorii A z zawieszoną obsługą. 
W najbliższych latach głównymi działaniami ukierunkowanymi 
na rozwiązanie tego problemu będą prace modernizacyjne 
realizowane w ramach projektów inwestycyjnych „Poprawa 
bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na prze-
jazdach kolejowych” – etap I (POIiŚ 7.1-59) i etap II (POIiŚ 7.1-80), 
a także w ramach modernizacji linii kolejowych. W przypadku 
przejazdów kat. A z zawieszoną obsługą zlokalizowanych na 
liniach kolejowych, na których ruch pociągów jest znikomy (np. 
0,40 lub 0,63 pociągu średnio w dobie), dalsze działania spółki 
uwarunkowane są przyjętą strategią w zakresie wyłączania linii 
kolejowych z eksploatacji.

Jednocześnie w ramach prowadzonych modernizacji oraz rewi-
talizacji linii kolejowych, PKP PLK S.A. przebudowuje przejazdy 
kolejowo-drogowe oraz przejścia przez tory, wyposażając je 
w dodatkowe urządzenia zabezpieczenia i/lub ostrzegania, 
a w wielu przypadkach likwiduje przejazdy i przejścia w poziomie 
szyn, zastępując je wiaduktami (kładkami) lub tunelami. Budowa 
skrzyżowań dwupoziomowych jest najbardziej kosztowną, ale 
bez wątpienia jedyną całkowicie skuteczną metodą eliminacji 
ryzyka wypadków na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 
samochodowymi.

Plan inwestycji na lata 2012 – 2014, ujętych w aktualizacji 
Wieloletniego Projektu Inwestycji Kolejowych z dnia 28.08.2012 r., 
zakłada:

 ■ Remonty i modernizacje przejazdów kolejowych w za-
kresie nawierzchni: w 2012 r. – 415 szt. (skorygowano 
na 373 szt., wykonano: 239 szt.), w 2013 r. – 438 szt. 
(wykonano: 248 szt.) oraz w 2014 r. – 376 szt.;

 ■ Zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 
(SSP) na przejazdach kolejowych: w 2012 r. – 113 szt. 
(skorygowano na 114 szt., wykonano: 94 szt.), w 2013 r. 
– 114 szt. (wykonano: 75 szt.) oraz w 2014 r. – 120 szt.

Dodatkowo w 2013 r. wybudowano 116 nowych wiaduktów.

Modernizacja wybranych przejazdów kolejowo-drogowych jest 
przedmiotem wspomnianych już projektów inwestycyjnych pt. 
„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyj-
nych na przejazdach kolejowych”, podzielonych na dwa etapy. 
Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Poniżej przedstawiono podstawowe 
informacje na temat zakresu rzeczowego, stanu zaawansowania, 
planowanego harmonogramu realizacji oraz przewidywanych 
rezultatów tych projektów (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).

Etap pierwszy projektu, realizowany w ramach działania 7.1-59, 
zakłada modernizację 221 przejazdów. W ramach etapu drugiego, 
realizowanego w ramach działania 7.1-80, modernizowanych 
będzie 187 przejazdów. Zakres rzeczowy obu etapów przed-
stawia poniższa tabela. 

Tab. 24: Zakres rzeczowy projektów POIiŚ, 7.1-59 – 
etap I oraz POIiŚ, 7.1-80 – etap II 

Lp.
Obecna 

kategoria
Kategoria docelowa Razem 

przejazdówA B C E*

1. A 6 28 1 --- 35

2. B --- 1 --- --- 1

3. C 1 59 8 --- 68

4. D 25 104 171 --- 300

5. E --- --- --- 4 4

6. Łącznie 32 192 180 4 408

* – kategoria E z urządzeniami dla kategorii B

Źródło: Raport w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r. PKP PLK S.A.

Wybór przejazdów kolejowych do modernizacji w ramach 
inwestycji PKP PLK S.A. dokonał specjalnie powołany zespół, 
posiłkując się danymi techniczno-eksploatacyjnymi. Kryteria 
selekcji przejazdów były następujące: 

 ■ Przejazdy kat. A z zawieszoną obsługą;

 ■ Przejazdy kat. D, które ze względu na przekroczony ilo-
czyn ruchu i/lub brak trójkątów widoczności kwalifikują 
się do przekwalifikowania do kat. C lub B;

 ■ Przejazdy kat. C, które ze względu na przekroczony 
iloczyn ruchu kwalifikują się do przekwalifikowania 
do kat. B;

 ■ Przejazdy kat. D lub C na liniach, na których trwają (lub 
są planowane) prace związane z podniesieniem pręd-
kości, aby przejazdy te nie powodowały nowych ogra-
niczeń prędkości ze względu na ich niedostosowanie 
do nowych parametrów linii;
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 ■ Przejazdy kat. D lub C, na których iloczyny ruchu zbli-
żają się do wartości granicznych (zagrożenie wprowa-
dzeniem ograniczeń);

 ■ Przejazdy kat. C i B, na których urządzenia SSP wyka-
zują usterkowość skutkującą częstym wprowadzaniem 
ograniczeń prędkości.

Zakłada się, iż realizacja projektów przyniesie następujące 
rezultaty:

 ■ Zmniejszenie wypadkowości;

 ■ Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego 
i drogowego;

 ■ Zmniejszenie ilości przejazdów bez zabezpieczenia 
rogatkami, półrogatkami, sygnalizacją świetlną, posia-
dających największą wypadkowość;

 ■ Wyeliminowanie zagrożeń ruchu kolejowego i dro-
gowego, wynikających ze stanu technicznego na-
wierzchni przejazdów oraz dużej awaryjności urządzeń 
przestarzałego typu;

 ■ Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogowej na 
przejazdach, wymagających działań naprawczych;

 ■ Zaniechanie wprowadzenia ograniczeń prędkości na 
przejazdach z iloczynem ruchu sięgającym wartości 
granicznych;

 ■ Odwołanie istniejących ograniczeń prędkości 
pociągów;

 ■ Poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu 
publicznego.

Kolejnym obszarem działalności spółki PKP PLK S.A. w kwestii 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych są działania infor-
macyjne. Jest to szczególnie istotne w przypadku przejazdów 
kategorii D – na przejazdach tych praktycznie wszystkie wypadki 
są zawinione przez kierowców, którzy nie zachowują dostatecz-
nej ostrożności podczas przejeżdżania przez linię kolejową. 
Kierowcy lekceważą znak STOP lub sygnały świetlne, slalomem 
objeżdżają półrogatki, bądź przejeżdżają tuż pod zamykającymi 
się zaporami. Dlatego też od 2005 r. prowadzona jest kampa-
nia informacyjna „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. 
Kampania skierowana jest do wszystkich użytkowników dróg 

(kierowców, rowerzystów, pieszych) – zarówno dorosłych, jak 
i dzieci oraz młodzieży – a także do mediów, firm i instytucji. 

Działania w ramach kampanii obejmują m.in. spotkania edu-
kacyjne w przedszkolach, szkołach i na kursach nauki jazdy, 
symulacje wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, 
briefingi i konferencje prasowe, pikniki rodzinne, „jeżdżące” 
banery na samochodach oraz ulotki i plakaty informacyjne. 
Przekaz kampanii uzupełnia udział przedstawicieli zarządcy 
w debatach o bezpieczeństwie, audycjach radiowych i telewizyj-
nych. Kampanię wspiera m.in. Straż Ochrony Kolei przy czynnym 
udziale Urzędu Transportu Kolejowego poprzez prowadzenie 
działań informacyjnych i prewencyjnych na poszczególnych 
przejazdach oraz pouczanie kierowców o niebezpieczeństwach 
związanych z brakiem dostatecznej ostrożności przy przekra-
czaniu przez linię kolejową.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kole-
jowo-drogowych, również zarządca sieci wydzielonej, WKD sp. 
z o.o., w 2013 r. podjął działania mające na celu podniesienia 
kategorii przejazdów. Komisja Spółki, wraz z zarządcami dróg 
dokonała pomiarów natężenia ruchu na przejazdach, ustalając 
zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie, nowe kategorie przejazdów. Wskutek przeprowa-
dzonych pomiarów dokonano przekwalifikowania przejazdów 
z kategorii D do wyższej: 10 przejazdów uzyskało kategorię 
B, a jeden przejazd kategorię A. Montaż i dostawa nowych 
urządzeń wymaga jednak czasu z uwagi m.in. na konieczność 
przeprowadzenia procedur przetargowych.

8.5. Przejazdy kolejowo-drogowe 
w Unii Europejskiej

Analizując problem wypadków na przejazdach kolejowych 
i przejściach przez tory oraz potencjalne możliwości poprawy 
tej sytuacji, warto przyjrzeć się sytuacji w innych krajach na 
obszarze całej Unii Europejskiej, na podstawie statystyk gro-
madzonych przez Europejską Agencję Kolejową (ERA). 

Ofiary śmiertelne wśród użytkowników przejazdów kolejowych 
w Unii Europejskiej stanowią ok. 30 % wszystkich osób zabitych 
w wypadkach zaistniałych na liniach kolejowych UE. W tym 
miejscu należy zwrócić również uwagę na fakt, że ofiary śmier-
telne w zdarzeniach na przejazdach, w połączeniu z ofiarami 
śmiertelnymi w kategorii „osoby nieupoważnione na obszarze 
kolejowym”, stanowią ok. 90 % wszystkich zabitych w wypadkach 
kolejowych na obszarze Unii. W Polsce udział ofiar śmiertelnych 
w ramach tych dwóch kategorii, w stosunku do ogólnej liczby 
osób zabitych w wypadkach kolejowych, jest podobny. 

Przy analizowaniu liczby ofiar śmiertelnych na kolei należy 
podkreślić, że możliwości wpływu systemu kolejowego na 
znaczące zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w tych dwóch 
kategoriach są ograniczone i jednocześnie uzależnione od osób, 
na zachowanie których system kolejowy nie ma decydujące-
go wpływu, ponieważ wypadki na przejazdach kolejowych 

Analizując problem wypadków na 
przejazdach kolejowych i przejściach przez 
tory oraz potencjalne możliwości poprawy tej 
sytuacji, warto przyjrzeć się sytuacji w innych 
krajach na obszarze całej Unii Europejskiej, 
na podstawie statystyk gromadzonych przez 
Europejską Agencję Kolejową (ERA). 91
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są powodowane w ogromnej większości przez użytkowników 
dróg. Jak wskazują statystyki, ofiary wypadków na przejazdach 
kolejowo-drogowych w przypadku transportu drogowego sta-
nowią raptem ok. 1,1 % ogólnej liczby ofiar śmiertelnych dla tej 
gałęzi transportu. W przypadku kolei zdarzenia tego typu mają 
kluczowe znaczenie zarówno z uwagi na liczbę ofiar, jak również 
z uwagi na wpływ, jaki wywierają na funkcjonowanie transportu 
kolejowego, przyczyniając się do pogorszenia wizerunku kolei.

Rys. 91: Udział przejazdów z czynnym systemem za-
bezpieczeń w poszczególnych krajach UE 
w 2012 r.

86%
83%

78% 77% 77% 75%
71%

67% 66% 64%

52% 51% 50% 50% 48%
45%

40% 40% 39% 39% 38% 38%
34%

25%
22% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BE BG IT LV LU NL LT DK FR DE SK EL EE PT HU CZ AT SI HR ES SE PL RO UK FI IE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej 
Agencji Kolejowej.

Na tak wysoką liczbę wypadków 
oprócz, niestety, niskiej kultury 
bezpieczeństwa społeczeństwa 
oraz nieodpowiedzialnego zacho-
wania kierowców i przechodniów 
na obszarze samego przejazdu 
kolejowego, wpływ ma również 
rodzaj zabezpieczenia zastosowany 
na danym przejeździe kolejowym. 
W terminologii europejskiej rozróż-
niamy przejazdy z czynnym syste-
mem zabezpieczeń (użytkownicy 
są zabezpieczeni lub ostrzegani 
przed nadjeżdżającym pociągiem, 
jeżeli przekroczenie przejazdu jest 
niebezpieczne dla użytkownika) 
oraz przejazdy z biernym systemem 
zabezpieczeń (bez systemu ostrze-
gania lub zabezpieczeń).

W Polsce przejazdy kolejowe z bier-
nym systemem zabezpieczeń sta-
nowią większość, ponad 60 %, 
ogólnej liczby wszystkich czynnych 
przejazdów kolejowych, co plasuje 
nasz kraj na jednym z ostatnich 
miejsc w porównaniu do pozostałych 
państw członkowskich pod wzglę-
dem liczby przejazdów kolejowych 
z czynnym systemem zabezpieczeń. 
Na poniższych rysunkach przedsta-
wiono udział procentowy przejazdów 
z czynnym i biernym systemem 
zabezpieczeń w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 
(za 2013 r. brak jest danych). 

Rys. 92: Udział przejazdów z biernym sy stemem za-
bezpieczeń w poszczególnych krajach UE 
w 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej 
Agencji Kolejowej.

Rys. 93: Średnia odległość między przejazdami ko-
lejowymi w poszczególnych krajach UE 
w 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej 
Agencji Kolejowej.

Analizując przyczyny, które mogły lec u podstaw wypadków, 
które wydarzyły się na przejazdach kolejowych i skutkowały 
ofiarami śmiertelnymi lub osobami ciężko rannymi, należy wziąć 
pod uwagę długość linii kolejowych i liczbę przejazdów w da-
nym państwie członkowskim, oraz zwrócić uwagę na średnie 
odległości pomiędzy przejazdami kolejowymi.

Średnia odległość między przejazdami kolejowymi w państwach 
Unii Europejskiej wynosi około 2 km. W przypadku Polski ta od-
ległość wynosi ok. 1,4 km i jest jedną z najniższych odległości 
pomiędzy przejazdami kolejowym, jakie istnieją w systemach 
kolejowych państw członkowskich. Tak wysoka gęstość prze-
jazdów kolejowych w połączeniu z wcześniej wspomnianym 
wysokim odsetkiem przejazdów kolejowych z biernym syste-
mem zabezpieczeń, stwarza warunki, sprzyjające występowaniu 
wypadków na przejazdach kolejowych.

W Polsce przejazdy 
kolejowe z biernym 
systemem 
zabezpieczeń 
stanowią większość, 
ponad 60 %, ogólnej 
liczby wszystkich 
czynnych 
przejazdów 
kolejowych, co 
plasuje nasz 
kraj na jednym 
z ostatnich miejsc 
w porównaniu do 
pozostałych państw 
członkowskich 
pod względem 
liczby przejazdów 
kolejowych 
z czynnym 
systemem 
zabezpieczeń
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Rys. 94: Liczba przejazdów kolejowych z automatycz-
nym systemem zabezpieczeń i ostrzegania 
użytkownika w relacji do długości linii kole-
jowej w poszczególnych krajach UE w 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiej 
Agencji Kolejowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych 
warto również dążyć do zwiększenia liczby przejazdów wypo-
sażonych w systemy zabezpieczeń i ostrzegania użytkownika. 
Wyższy poziom zabezpieczeń powinien przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i skutkować obniżeniem liczby zabitych w wy-
padkach na przejazdach kolejowych, tym bardziej, że obecnie 
w porównaniu do innych państw członkowskich, wskaźnik dla 
Polski pokazujący relację pomiędzy liczbą przejazdów kolejo-
wych wyposażonych w automatyczny system zabezpieczeń 
i ostrzegania użytkownika, a długością linii kolejowej, jest na 
dość niskim poziomie. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa na danym przejeździe kolejowym nie 
zawsze jest aż tak potrzebne i uzasadnione, biorąc pod uwagę 
lokalizację przejazdu, częstotliwość korzystania z niego przez 
ludzi i pojazdy drogowe oraz natężenie ruchu kolejowego.

8.6. Podsumowanie

W Polsce na koniec 2013 r. było 13 649 czynnych przejazdów 
kolejowych, na których doszło do 255 wypadków z udziałem 
pojazdów i pieszych, w których zginęły 52 osoby, a 37 odniosło 
ciężkie obrażenia. Aż 99 % tych wypadków spowodowali 
nieostrożni kierowcy.

Główną przyczyną zdarzeń na przejazdach jest ignorowanie 
przepisów o ruchu drogowym i próba pokonania przejazdu 
przed zbliżającym się pociągiem, mimo że przed nim znajdują się 
znaki „STOP” i sygnalizacja ostrzegawcza, omijanie zamkniętych 
półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się rogat-
kami. Każde tego typu zdarzenie, obok podstawowego wymiaru 
jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi szereg 
negatywnych skutków dla społeczeństwa i gospodarki. Koszty 
strat moralnych, cierpienia i utraty bliskich trudno oszacować. 
Pozostałe, wg wyliczeń np. Banku Światowego, są gigantycz-
ne. Wśród nich są koszty wypłaty odszkodowań, działań służb 
ratunkowych, leczenia i rehabilitacji rannych oraz utraty PKB, 
niewytworzonego przez osobę, która zginęła. Eksperci szacu-
ją koszt śmierci jednej osoby na ponad 2 mln zł. W rezultacie 
wypadku na przejeździe lub potrącenia pieszego, przeciętne 
ograniczenie ruchu niezbędne dla czynności procesowych pro-
wadzonych przez prokuraturę oraz usunięcia pojazdów wynosi 
ponad 5 godzin, zaś opóźnienia spowodowane pojedynczym 
zdarzeniem mogą dotyczyć nawet kilkudziesięciu pociągów 
towarowych i pasażerskich. 

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zależy w dużej 
mierze od poszanowania przepisów o ruchu drogowym przez 
ich użytkowników. Największy zarządca infrastruktury kolejo-
wej PKP PLK S.A. stale podnosi poziom bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego, instalując nowoczesne urządzenia, szkoląc ludzi 
czy usprawniając procedury zarządzania, wskutek czego co-
rocznie odnotowywana jest zmniejszona liczba wypadków. 
Nadal jednak niepokojąca jest liczba zdarzeń, u podstaw których 
leży ignorowanie przepisów ruchu drogowego, pośpiech, czy 
zwykła ludzka bezmyślność.

W ocenie Prezesa UTK poprawa bezpieczeństwa ruchu na prze-
jazdach kolejowych wymaga kontynuowania oraz podjęcia 
m.in. następujących działań:

Średnia odległość między przejazdami 
kolejowymi w państwach Unii Europejskiej 
wynosi około 2 km. W przypadku Polski 
ta odległość wynosi ok. 1,4 km i jest 
jedną z najniższych odległości pomiędzy 
przejazdami kolejowym, jakie istnieją 
w systemach kolejowych państw 
członkowskich
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 ■ Zwiększenia liczby modernizacji poprawiających stan 
techniczny przejazdów oraz urządzeń zabezpieczają-
cych na tych przejazdach;

 ■ Obserwacji oraz wzmożonych kontroli przejazdów, 
na których dochodzi często do naruszania przepisów 
oraz nakładania kar z tytułu spowodowania zagrożenia 
w ruchu lądowym przy specjalnym omijaniu rogatek;

 ■ Oznaczania szczególnie niebezpiecznych przejazdów 
kolejowych tablicami informacyjnymi z wyszczegól-
nioną liczbą wypadków na tym przejeździe oraz liczbą 
ofiar śmiertelnych i rannych;

 ■ Wprowadzenia do powszechnego stosowania no-
woczesnych rozwiązań systemów samoczynnej sy-
gnalizacji przejazdowej skonstruowanych w oparciu 
o sterowniki mikroprocesorowe, z zastosowaniem roz-
budowanych mechanizmów autokontroli, rejestracji 
zdarzeń i diagnostyki technicznej, umożliwiającej zdal-
ne uzyskiwanie informacji o zdarzeniach oraz rodzajach 
usterek;

 ■ Zaostrzenia sankcji za wykroczenia, popełniane przez 
użytkowników przejazdów kolejowych, tak aby nakła-
dane kary były bardziej dotkliwe i niosły ze sobą efekt 
odstraszania. 

Obecnie na drogach i liniach kolejowych o dużym natężeniu 
ruchu dąży się do budowy wiaduktów. Podobnie wygląda sy-
tuacja w przypadku kolei dużych prędkości. Przejazdy kolejowe 
muszą być tu również zrealizowane w sposób bezkonfliktowy, 
tzn. w postaci rozwiązania dwupoziomowego. Szczególnie 
istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu na 
przejazdach kolejowych mają nowe rozwiązania techniczne 
systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) i  ich 
sprawność. Bezpieczeństwo komputerowych systemów samo-
czynnej sygnalizacji przejazdowej wynika głównie z zastoso-
wania sterowników programowalnych, bazuje na możliwości 
natychmiastowego wykrycia usterek urządzeń, jak również na 
możliwości prowadzenia monitorowania pracy systemu SSP 
i rejestracji wszystkich zdarzeń i awarii.

Niemniej jednak ponownie należy podkreślić, że wszelkie rozwią-
zania techniczne mogą okazać się nieskuteczne, jeżeli użytkownik 
przejazdu zbliżając się do niego z zamiarem przekroczenia linii 
kolejowej nie zachowa należytej ostrożności z nieuwagi bądź, co 
gorsza, z pośpiechu, w wyniku czego nie ustąpi pierwszeństwa 
nadjeżdżającemu pociągowi. Właściwa reakcja kierowców i pie-
szych oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą 
ich uchronić przed groźnym w skutkach wypadkiem. 
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9. Działania na szkodę systemu 
kolejowego

Niepokojącym zjawiskiem dotykającym transport kolejowy są 
w  ostatnich latach różnego rodzaju występki chuligańskie, stano-
wiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pociągów i  skutkujące 
czasowym ograniczaniem lub wstrzymywaniem ruchu kolejowego. 

Do najczęstszych sytuacji tego typu należą:

 ■ Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej, w tym 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

 ■ Napady na pociągi i kradzieże przesyłek;

 ■ Obrzucanie pociągów;

 ■ Układanie przeszkód na torach;

 ■ Nieuprawnione emitowanie sygnałów alarmowych, 
powodujących uruchomienie systemu „Radiostop”.

Zauważyć należy, że sprawcy powyższych działań w większości 
przypadków pozostają nieznani. Istnieje również ograniczona 
możliwość zapobiegania tego typu zdarzeniom, z uwagi na 
brak wystarczających zasobów po stronie systemu kolejowego, 
w szczególności służb ochraniających kolej.

Mając na uwadze szkodliwość powyższych czynów oraz w związ-
ku z faktem, że zaledwie niewielka część tego rodzaju zdarzeń 
objęta jest zakresem oficjalnych statystyk przekazywanych przez 
podmioty sektora kolejowego, Prezes UTK podjął w 2013 r. dzia-
łania mające na celu monitorowanie występków chuligańskich 
na sieci kolejowej, celem przeanalizowania zjawiska i wskazania 
lokalizacji, w których działania na szkodę systemu kolejowego 
są szczególnie liczne, a co za tym idzie stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz wpływają na pogar-
szanie się wizerunku kolei jako całości. W niniejszym rozdziale 
przedstawiona została analiza poszczególnych rodzajów nega-
tywnych działań na szkodę systemu kolejowego na podstawie 
danych zebranych od zarządców infrastruktury.

9.1. Kradzieże i dewastacje 
infrastruktury kolejowej

Najliczniejszą grupą wśród występków chuligańskich na szkodę 
systemu kolejowego, będących zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa ruchu pociągów i skutkujących czasowym ograniczeniem 
lub wstrzymaniem ruchu pociągów, są kradzieże i dewastacje 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego (tj. urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, urządzeń elektroenergetyki 
kolejowej, urządzeń teleinformatyki kolejowej) i elementów na-
wierzchni torowej. Zanotowano łącznie 3790 tego typu zdarzeń, 
przy czym w grupie tej dominowały zdecydowanie kradzieże, 
których odnotowano 3399 przypadków, natomiast dewastacji 
infrastruktury odnotowano 391 przypadków, co stanowi ponad 
10 % omawianej grupy zdarzeń. Kradzieże i dewastacje stanowią 
ponad 56 % wszystkich działań chuligańskich zarejestrowanych 
na czynnych liniach kolejowych w 2013 r. Udział procentowy 
poszczególnych rodzajów działań na szkodę systemu kolejo-
wego zobrazowano na poniższym rysunku.

Najliczniejszą grupą wśród występków 
chuligańskich na szkodę systemu kolejowego 
są kradzieże i dewastacje urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego (tj. 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
urządzeń elektroenergetyki kolejowej, 
urządzeń teleinformatyki kolejowej) 
i elementów nawierzchni torowej
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Rys. 95: Procentowy udział poszczególnych kategorii 
działań na szkodę systemu kolejowego zare-
jestrowanych w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Przypadki kradzieży i dewastacji infrastruktury odnotowywano 
w 2013 r. na terenie niemal całego kraju, jednak największą ich 
koncentrację zarejestrowano w Polsce południowo-zachodniej 
i zachodniej. Analiza danych będących w dyspozycji Prezesa 
UTK pozwala wyodrębnić 8 obszarów z największą koncentracją 
kradzieży i dewastacji, co przedstawiają poniższa tabela i rysu-
nek. Zdarzenia te stanowią niemal 20 % wszystkich kradzieży 
i dewastacji zarejestrowanych na terenie całego kraju w 2013 r. 
Występują one szczególnie na Śląsku, w okolicach takich miast 
jak Dąbrowa Górnicza, Katowice i Zabrze, gdzie zgłoszono 
odpowiednio 102, 93 i 89 przypadków kradzieży i dewastacji 
infrastruktury kolejowej. Najwięcej zdarzeń zanotowano jed-
nak w okolicach Szczecina i Wrocławia, odpowiednio 148 i 131.

Rys. 96: Obszary częstego występowania kradzie-
ży i dewastacji infrastruktury kolejowej 
w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury przy wykorzystaniu mapy opracowanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

Tab. 25: Obszary częstego występowania kradzieży 
i dewastacji infrastruktury kolejowej na tere-
nie Polski w 2013 r.

Lp. Obszar Liczba zdarzeń

1. Okolice Szczecina 148

2. Okolice Wrocławia 131

3. Okolice Dąbrowy Górniczej 102

4. Okolice Katowic 93

5. Okolice Zabrza 89

6. Okolice Wałbrzycha 83

7. Szlak Psary - Góra Włodowska 56

8. Szlak Kostrzyn - Dolna Odra 48

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Liczba przypadków kradzieży i dewastacji w ciągu całego 2013 r. 
ulegała dość znacznym zmianom. Najmniej było ich w styczniu 
2013 r. – 227. Od lutego liczba kradzieży i dewastacji zaczęła 
sukcesywne wzrastać, aby osiągnąć najwyższy poziom w czerw-
cu, kiedy to zanotowano 431 działań chuligańskich tego typu. 
Następnie od lipca widać zdecydowaną tendencję spadkową, 
z wyjątkiem października, w którym nastąpił lekki wzrost liczby 
wydarzeń tego rodzaju. W grudniu liczba kradzieży i dewastacji 
spadła do poziomu 248 przypadków.

Rys. 97: Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejo-
wej w poszczególnych miesiącach na terenie 
Polski w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Znaczna część (ponad 44 %) przypadków kradzieży i dewastacji 
infrastruktury kolejowej w 2013 r. miała miejsce w odniesieniu do 

Znaczna część (ponad 44 %) przypadków 
kradzieży i dewastacji infrastruktury 
kolejowej w 2013 r. miała miejsce 
w odniesieniu do urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym
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urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czyli takich elementów 
infrastruktury kolejowej jak kable zasilające, linki, urządzenia 
zasilające, dławiki torowe, słupki pędniowe, transformatory. 
Są to elementy krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
transportu kolejowego. 

Kluczową konsekwencją 
kradzieży i dewastacji tych 
urządzeń są usterki i awarie 
systemów sterowania ruchem, 
skutkujące obniżeniem pozio-
mu bezpieczeństwa prowa-
dzonego ruchu kolejowego. 
Z uwagi na fakt, iż urządzenia 
sterowania ruchem stanowią 
skomplikowany i wzajemnie 
powiązany system, kradzież 
nawet niewielkiego elemen-
tu, może skutkować brakiem 
możliwości prowadzenia ruchu 
pociągów w sposób zorgani-
zowany, po utwierdzonych 
i zabezpieczonych drogach 
przebiegu. W efekcie, ruch 

pociągów na posterunkach, których dotykają kradzieże i de-
wastacje prowadzony jest w oparciu o tzw. sygnały zastępcze, 
co wiąże się z koniecznością przestrzegania większej liczby 
procedur i wynikającym stąd większym obciążeniem pracą 
dla dyżurnych ruchu. 

Tab. 26: Przedmiot kradzieży i dewastacji na kolei 
w 2013 r. 

Lp.
Przedmiot kradzieży 

i dewastacji
Liczba 

zdarzeń
Udział 

procentowy

1. Urządzenia SRK 1673 44,1 %

2.
Urządzenia elektroenergetyki 

kolejowej
1090 28,8 %

3.
Urządzenia teleinformatyki 

kolejowej
675 17,8 %

4. Elementy nawierzchni torowej 346 9,1 %

5. Inne 6 0,2 %

6. Łącznie 3790 100 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Rys. 98: Procentowy udział kradzieży i dewastacji po-
szczególnych grup elementów infrastruktury 
kolejowej w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy 
Głównej Straży Ochrony Kolei.

Kradzież elementów nawierzchni torowej może z kolei w nie-
sprzyjających warunkach doprowadzić do groźnego w skutkach 
wykolejenia. W 2013 r. tego typu zdarzenie miało miejsce 10 
października na stacji Jaworzno, gdy na okradziony z wkrętów 
fragment toru wjechał pociąg towarowy. W wyniku zdarzenia 
wykoleiło się 6 wagonów przewożących miał węglowy, zaś 
poniesione w jego wyniku koszty przekroczyły 140 tysięcy zł.

Jednym ze skutków kradzieży lub dewastacji elementów infra-
struktury kolejowej jest sygnalizowane już prowadzenie ruchu 
kolejowego w oparciu o sygnały zastępcze. W większości przy-
padków, okres prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastęp-
cze w efekcie dewastacji i kradzieży urządzeń jest stosunkowo 
krótki i wynosi do kilku godzin, niemniej jednak identyfikowane 
były przypadki, gdy czas ten wydłuża się w sposób znaczący. 
Jak wynika z danych przekazanych przez głównego zarządcę 
infrastruktury, na 70 przypadków długotrwałego (ponad 3 dni)4 
prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze, 4 wiążą się 
z kradzieżami bądź dewastacjami elementów infrastruktury, co 
stanowi czwartą co do częstotliwości przyczynę tego zjawiska 
(wg stanu na 31 grudnia 2013 r.). 

Nie należy również zapominać o skutkach, jakie kradzieże i dewa-
stacje urządzeń niosą dla przewoźników kolejowych, pasażerów 
i klientów przewozów towarowych. Podstawowym problemem 
w tym zakresie są przede wszystkim opóźnienia i odwołania po-
ciągów, spowodowane ograniczoną przepustowością szlaków 
i zmniejszeniem prędkości pociągów. W skrajnych przypadkach, 
kradzieże niektórych urządzeń, mogą doprowadzić do dłu-
gotrwałego wstrzymania ruchu i konieczności uruchamiania 
komunikacji zastępczej. Szczególnie uciążliwe konsekwencje 
dla systemu kolejowego niosą przypadki kradzieży urządzeń 

Kluczową 
konsekwencją 
kradzieży i dewastacji 
urządzeń przytorowych 
są usterki i awarie 
systemów sterowania 
ruchem, skutkujące 
obniżeniem poziomu 
bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego

4  Od 12 sierpnia 2013 r. na polecenie Prezesa UTK główny zarządca infrastruktury wprowadził raportowanie liczby posterunków, gdzie ruch odbywa 
się na sygnał zastępczy dłużej niż 3 doby (wcześniej gromadzono dane o okresach dłuższych niż 7 dób).
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elektroenergetycznych np. sieci trakcyjnej. Efektem tego typu 
zdarzeń są znaczne opóźnienia pociągów, trwające nawet do 
kilkunastu godzin, wynikające z czasu niezbędnego na odbu-
dowę zniszczonej sieci trakcyjnej, konieczności zorganizowania 
lokomotyw spalinowych do przeciągania składów elektrycznych 
bądź też prowadzenia ruchu pociągów objazdami.

Dla przykładu, w 2013 r. opóźnienia pociągów pasażerskich 
spowodowane kradzieżami oraz dewastacjami infrastruktury 
kolejowej wyniosły w sumie 71643 minut, co stanowi ponad 
1194 godzin, czyli blisko 50 dni. Należy również wskazać, iż czę-
ste zjawiska tego typu, skutkujące opóźnieniami i zakłóceniami 
w ruchu pociągów, przyczyniają się do pogorszenia wizerunku 
transportu kolejowego oraz usług, jakie oferują poszczególni 
przewoźnicy. 

Dodać należy, że wykrywalność sprawców kradzieży jest niska. 
Na podstawie danych Straży Ochrony Kolei można stwierdzić, 
że pozostaje ona na poziomie zbliżonym do poziomu zeszło-
rocznego i wynosi 11,5 %. 

Rys. 99: Procent wykrywalności sprawców prze-
stępstw i wykroczeń związanych z kradzieżą 
i dewastacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Straży Ochrony 
Kolei.

Kradzieże i dewastacje infrastruktury generują również znaczące 
koszty ekonomiczne dla zarządców infrastruktury. W przypad-
ku największego z nich, koszty naprawy samych urządzeń srk, 
uszkodzonych w wyniku kradzieży i dewastacji w 2013 r. osią-
gnęły kwotę ponad 6,9 mln zł. Wartość ta jest o blisko 11,3 % 
wyższa w stosunku do 2012 r., kiedy wyniosła 6,2 mln zł. Koszty 
związane ze wszystkimi przypadkami kradzieży i dewastacji 
infrastruktury poniesione w 2013 r. oszacowane zostały przez 
głównego zarządcę na kwotę 17,4 mln zł. 

Jak wynika z powyższego, zjawisko kradzieży i dewastacji infra-
struktury kolejowej niesie ze sobą poważne skutki dla podmio-
tów sektora kolejowego, jak również dla klientów kolei. Warto 
tym samym zastanowić się nad przyczynami tych zdarzeń. O ile 
w przypadku dewastacji urządzeń wydaje się, iż są to pobudki 
czysto chuligańskie, o tyle w przypadku kradzieży urządzeń 
istotną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny. Większość, jeśli nie 
wszystkie, elementy, jakie są kradzione z obszarów kolejowych, 
trafiają ostatecznie do skupów złomu, gdzie złodzieje sprzedają 
skradzione elementy za gotówkę. 

W celu przeciwdziałania temu zjawisku, w ramach kontynuacji 
działań podjętych w 2012 r., Prezes UTK uczestniczy w pracach 

w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz prze-
ciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury. 
Memorandum, zainicjowane przez Prezesów trzech urzędów 
regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, pod-
pisały również – na prawach sygnatariuszy – podmioty sektorów 
telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego, pragnące 
aktywnie włączyć się w działania objęte jego zakresem. Poparcie 
dla tej inicjatywy zadeklarował również Komendant Główny 
Policji, który zobowiązał komendantów wojewódzkich Policji do 
objęcia szczególnym nadzorem wszystkich spraw związanych 
z kradzieżą i dewastacją infrastruktury.

Przedstawiciele Memorandum biorą również udział w pracach 
nad projektami zmian aktów prawnych, których uregulowania 
dotyczą m.in. zagadnień związanych z kradzieżami infrastruktury. 
Przykładowo, w znowelizowanej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, dzięki staraniom przedstawicieli Memorandum 
udało się utrzymać m.in. art. 43a dotyczący zobowiązania osób 
prowadzących punkty zbierania odpadów do legitymowania 
osób i wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, 
w tym spisania danych osobowych oraz art. 75a dotyczący od-
powiedzialności osób prowadzących punkt zbierania odpadów. 
Artykuły te zostały pierwotnie wykreślone w trakcie prac nad 
ustawą (w noweli ustawy są to odpowiednio art. 102 i art. 188). 
Na podstawie art. 102 ust. 8 ww. ustawy Minister Środowiska 
wydał rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie for-
mularza przyjęcia odpadów metali, w którym uwzględnione 
zostało oświadczenie przekazującego odpady, że odpad stanowi 
własność przekazującego, nie jest obciążony prawami na rzecz 
osób trzecich i nie pochodzi z kradzieży. 

Ze względu na wagę zagadnień podejmowanych w ramach 
Memorandum, 29 października 2013 r. działania Memorandum 
włączono do katalogu działań realizowanych w ramach rzą-
dowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań 
aspołecznych „Razem bezpieczniej”. 

Warto również nadmienić, że dnia 10 grudnia 2013 r. sygnata-
riusze Memorandum powołali Fundację „Niezłomni – ochrona 
infrastruktury”, której celem będzie podniesienie świadomości 
i zwiększenie zaangażowania społeczeństwa przeciwko kradzieżom 
i dewastacjom infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycz-
nej i kolejowej. W ramach działalności Fundacji planowane jest 
stworzenie platformy informacji o kradzieżach i dewastacjach 
infrastruktury, gromadzącej szczegółowe dane od podmiotów 
zainteresowanych branż. Szczegółowe dane o kradzieżach 
i dewastacjach infrastruktury, których gromadzenie w ujęciu 
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W celu przeciwdziałania temu zjawisku, 
w ramach kontynuacji działań podjętych 
w 2012 r., Prezes UTK uczestniczy w pracach 
w ramach Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury
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W celu przeciwdziałania temu zjawisku, 
w ramach kontynuacji działań podjętych 
w 2012 r., Prezes UTK uczestniczy w pracach 
w ramach Memorandum w sprawie 
współpracy na rzecz przeciwdziałania 
zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

kwartalnym Prezes UTK rozpoczął w 2014 r., posłużą jako wkład 
sektora kolejowego do przygotowywanej w ramach Fundacji 
platformy informacyjnej.

Jako kolejne z działań w ramach Memorandum, mające na celu 
wsparcie walki z kradzieżami infrastruktury w rejonie przygranicz-
nym, planowane jest również podjęcie współpracy z podobną 
organizacją działającą na obszarze Niemiec: Security Partnership 
Against Metal Theft in Germany (SIPAM), jako współpraca 
w transgranicznym partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa 
w celu przeciwdziałania i zapobiegania kradzieżom metali oraz 
intensyfikacji współpracy na tym obszarze. Działanie to również 
będzie wspierał Prezes UTK.

9.2. Napady na pociągi i kradzieże 
przesyłek

Drugim, co do częstotliwości występowania, działaniem na 
szkodę systemu kolejowego są napady na pociągi połączone 
często z kradzieżą przewożonego ładunku. W 2013 r. na terenie 
całego kraju zarejestrowano łącznie 2029 tego typu wydarzeń, 
co stanowi 30,1 % wszystkich działań chuligańskich, jakie Prezes 
UTK objął monitorowaniem w 2013 r. 

Do omawianej kategorii działań chuligańskich na sieci kolejowej 
zalicza się tzw. usypy, czyli przypadki celowego otwarcia drzwi 
wagonów towarowych przewożących towary masowe (z reguły 
węgiel lub koks), skutkujące wysypaniem się ładunku na tory. 
W większości przypadków nie jest możliwe usunięcie z torów 
całości wysypanego towaru, resztki pozostawionego ładunku 
stają się tym samym łatwym łupem dla złodziei. 

Problem usypów jest bardzo istotny z punktu widzenia bez-
pieczeństwa przewozów kolejowych, z uwagi na ogromną zu-
chwałość złodziei, którzy stosują coraz bardziej niebezpieczne 
metody dla osiągnięcia swojego celu. Z reguły drzwi wagonów 
są otwierane podczas postoju składów pod semaforami, jed-
nak z uwagi na działania, podejmowane w celu minimalizacji 
tego typu postojów przez zarządców infrastruktury, przestępcy 
coraz częściej próbują doprowadzić do zatrzymania jadącego 
pociągu, układając na torach przeszkody bądź otwierają drzwi 
wagonów w pociągach, będących w ruchu. 

Działania te są niebezpieczne dla prowadzenia ruchu kolejowe-
go, gdyż nie zawsze udaje się do końca usunąć z torów resztki 
pozostawionego ładunku, w który może następnie wjechać 
kolejny pociąg. Zagrożeniem są również napady na pociągi 
będące w ruchu, ponieważ otwarte drzwi wagonów wystają 
poza skrajnię taboru, co może doprowadzić do uszkodzenia 
elementów infrastruktury kolejowej, np. słupów trakcyjnych 
czy semaforów. 

Przykładowo, dnia 22 sierpnia 2013 r. doszło do wykolejenia po-
ciągu na szlaku Siemianowice Śląskie – Chorzów Stary, którego 
powodem było wjechanie pociągu w zalegający na torze usyp 
miału węglowego. Całkowity koszt zdarzenia oszacowany został 
na prawie 140 tysięcy zł, z czego 125 tysięcy zł to szacunkowy 
koszt odtworzenia 424 uszkodzonych podkładów betonowych. 

Rys. 100: Obszary częstego występowania napadów 
na pociągi i kradzieży przesyłek w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.
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Działania na szkodę systemu kolejowego

Napady na pociągi i kradzieże przesyłek

Tab. 27: Napady na pociągi i kradzież przesyłek w po-
szczególnych województwach w roku 2013

Lp. Nazwa województwa Liczba napadów na pociągi

1. śląskie 1668

2. świętokrzyskie 48

3. pomorskie 45

4. opolskie 43

5. wielkopolskie 30

6. dolnośląskie 29

7. lubelskie 29

8. małopolskie 27

9. kujawsko-pomorskie 26

10. zachodniopomorskie 26

11. mazowieckie 23

12. podkarpackie 14

13. łódzkie 10

14. lubuskie 7

15. warmińsko-mazurskie 3

16. podlaskie 1

17. Łączna liczba 2029

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Podobnie jak w przypadku kradzieży i dewastacji infrastruktury 
kolejowej, również i w tym przypadku Prezes UTK dokonał analizy 
geograficznego rozmieszczenia zjawiska napadów na pociągi 
i kradzieży przesyłek na obszarze Polski. Jak wynika z przeana-
lizowanych danych obszarem, na którym zjawisko kradzieży 
przesyłek jest najbardziej rozpowszechnione, jest województwo 
śląskie, na terenie którego doszło w 2013 r. do 1668 przypadków 
tego rodzaju, co stanowi ponad 82 % wszystkich tego typu wy-
darzeń zarejestrowanych na kolei w 2013 r. Można przypuszczać, 
iż ma na to wpływ sąsiedztwo kopalni węgla kamiennego w tym 
rejonie, gdyż to właśnie węgiel stanowi przedmiot największej 
liczby kradzieży przesyłek wagonowych. Oprócz węgla łupem 
złodziei okradających wagony staje się m.in. koks, złom, elementy 
przewożonych samochodów, a nawet paliwo z wagonów-cystern.

Do największej liczby tego rodzaju wydarzeń doszło w 2013 r. 
na stacji Łazy, która znajduje się na linii kolejowej nr 1, będą-
cej częścią tzw. magistrali węglowej. Zanotowano tam aż 343 
przypadki napadów na pociągi i kradzieży przesyłek, co stanowi 
16,9%  wszystkich tego typu wydarzeń w 2013 r. na terenie kraju. 
Drugim w kolejności rejonem występowania tego niepokoją-
cego zjawiska był szlak Chorzów Stary – Siemianowice Śląskie, 
gdzie zgłoszono 114 przypadków tego rodzaju. Należy również 

zauważyć, iż w trójkącie obejmującym okolice Bytomia, Zabrza 
i Chorzowa miała miejsce najwyższa koncentracja tego typu 
działań – na obszarze tym zarejestrowano bowiem łącznie 478 
przypadków napadów na pociągi i kradzieży przesyłek. Stacje 
i szlaki z obszaru województwa śląskiego, na których zanotowano 
największą liczbę napadów na pociągi i kradzieży przesyłek zostały 
przedstawione w poniższej tabeli i na towarzyszącym rysunku. 

Rys. 101: Lokalizacje z największą liczbą napadów na 
pociągi i kradzieży przesyłek w wojewódz-
twie śląskim w 2013 r. 

343 

95 
 
 

24 
 
 20 

 
 

39 
 
 

233 
64 
 
 

219 
20 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury przy wykorzystaniu mapy opracowanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.
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Działania na szkodę systemu kolejowego

Obrzucanie pociągów

Tab. 28: Miejsca najczęstszego występowania napa-
dów na pociągi i kradzieży przesyłek w woje-
wództwie śląskim w 2013 r.

Lp. Stacja lub szlak Liczba wydarzeń 

1. Łazy 343

2. Chorzów Stary - Siemianowice Śląskie 114

3. Tarnowskie Góry 95

4. Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice 64

5. Bytom Bobrek - Bytom Karb 57

6. Bytom Bobrek 48

7. Bytom - Chorzów Stary 41

8. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 39

9. Siemianowice Śląskie 38

10. Bytom Karb - Bytom Północny 37

11. Bytom - Bytom Karb 33

12. Bytom Północny - Radzionków 33

13. Chorzów Stary 26

14. Bytom Karb 25

15. Częstochowa Towarowa 24

16. Częstochowa Mirów 20

17. Ruda Bielszowice 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Na poniższym rysunku przedstawiona została liczba napadów 
na pociągi i kradzieży przesyłek na liniach, które mają począ-
tek lub koniec w województwie śląskim bądź biegną przez 
nie, na których doszło do więcej niż 50 wydarzeń tego typu. 
Wśród wymienionych linii jest bardzo krótka linia kolejowa, nr 
165, mająca niecały kilometr długości. Łączy ona stację Bytom 
Bobrek ze stacją Bytom Karb, a w jej pobliżu znajduje się huta 
żelaza. Na tej linii doszło w 2013 r. do 57 wydarzeń, czyli staty-
stycznie miał tam miejsce co najmniej jeden przypadek napadu 
na pociąg w tygodniu.

Aby wesprzeć służby ochrony kolei zarządców infrastruktury, 
przewoźnicy często do ochrony konkretnych składów wynaj-
mują firmy ochroniarskie wyspecjalizowane w usługach dla 
sektora kolejowego. Pracownicy tego typu agencji świadczą 
usługi ochrony zarówno podczas jazdy, jak i postoju pociągu. 
Ochronie podlegają nie tylko składy z węglem i koksem, ale 
także przewozy paliw płynnych i samochodów.

Przewoźnicy także sami podejmują działania mające na celu 
zmniejszenia ryzyka kradzieży dzięki stosowaniu lepszych za-
bezpieczeń wagonów, co niestety nie we wszystkich przypad-

kach jest możliwe, zwłaszcza dla starszej generacji wagonów. 
Przewoźnicy posiadający nowszy tabor z możliwością załadunku 
i wyładunku górnego, bez możliwości rozładunku bocznego, 
mają ułatwione zadanie, gdyż tak zaprojektowane wagony 
uniemożliwiają sprawcom celowe otworzenie drzwi bocznych.

Rys. 102: Napady na pociągi i kradzieże przesyłek na 
poszczególnych liniach kolejowych na tere-
nie województwa śląskiego w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Dane uzyskane od zarządców infrastruktury, dotyczące doko-
nywania napadów na pociągi w 2013 r. wskazują, że na tere-
nie całego kraju do napadów na pociągi i kradzieży przesyłek 
dochodziło najczęściej w październiku, kiedy to zanotowano 
204 przypadki ww. zdarzeń, z których 154, czyli ponad 75%, to 
działania mające miejsce w województwie śląskim. 

Rys. 103: Liczba napadów na pociągi i kradzieży prze-
syłek w poszczególnych miesiącach w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Na zakończenie podkreślić również należy, że proceder polegający 
na kradzieży przesyłek wagonowych jest bardzo niebezpieczny 
nie tylko dla samego ruchu kolejowego, ale również dla spraw-
ców tego rodzaju czynów. Przykładowo podczas próby kradzieży 
węgla z pociągu na szlaku Zabrze Biskupice – Maciejów Północ 
w dniu 14 czerwca 2013 r. sprawca kradzieży został potrącony 
przez pociąg i doznał uszkodzenia ciała.

9.3. Obrzucanie pociągów

Kolejnym obszarem w zakresie działań na szkodę systemu 
kolejowego, objętym monitorowaniem przez Prezesa UTK, są 
przypadki obrzucania pociągów kamieniami bądź innymi przed-
miotami, głównie z wiaduktów i kładek nad torami. Stanowią 
one istotny problemem godzący w bezpieczeństwo przewozów 
kolejowych, aczkolwiek nie tak częsty jak zjawiska omawiane 
wcześniej. W 2013 r. zarejestrowano 388 tego typu działań, co 
w ogólnej liczbie działań na szkodę systemu kolejowego opisy-
wanych w niniejszym rozdziale stanowiło niemal 6 %.
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Działania na szkodę systemu kolejowego

Obrzucanie pociągów

Przypadki obrzucania pociągów w 2013 r. były zgłaszane na 
terenie niemal całego kraju, jednak można wyodrębnić 14 
obszarów, w których koncentracja omawianego zjawiska była 
największa. Bez wątpienia należy do nich Śląsk, gdzie w oko-
licach takich miast jak Chorzów, Katowice, Zabrze, Bytom czy 
Dąbrowa Górnicza zarejestrowano łącznie 47 przypadków ob-
rzucania pociągów, co stanowi łącznie ponad 12% wszystkich 
zgłoszonych obrzuceń pociągów.

Rys. 104: Obszary częstego występowania obrzucania 
pociągów w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury przy wykorzystaniu mapy opracowanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

Tab. 29: Obszary częstego występowania obrzucania 
pociągów na terenie Polski w 2013 r.

Lp. Obszar Liczba zdarzeń

1. Okolice Chorzowa 14

2. Okolice Warszawy 13

3. Okolice Katowic 12

4. Okolice Bydgoszczy 10

5. Okolice Błonia 9

6. Okolice Poznania 9

7. Okolice Gdańska 8

8. Okolice Szczecina 8

9. Okolice Zabrza 8

10. Okolice Wrocławia 8

11. Okolice Bytomia 7

12. Okolice Sochaczewa 7

13. Okolice Dąbrowy Górniczej 6

14. Okolice Białogardu 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Najwięcej przypadków obrzucania pociągów miało miejsce 
w miesiącach wiosenno-letnich, szczególnie w kwietniu, maju, 
lipcu i sierpniu, kiedy to zanotowano łącznie 175 wydarzeń, 
czyli ponad 45 % wszystkich zarejestrowanych wydarzeń tego 

rodzaju. Najmniej z kolei zanotowano ich w marcu, listopadzie 
i grudniu, odpowiednio 21, 22 i 24 przypadków. 

Rys. 105: Obrzucanie pociągów w poszczególnych mie-
siącach na terenie Polski w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Obrzucanie pociągów stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ruchu pociągów. Zdarza się, że w ich wyniku ranni zostają 
maszyniści, którzy stanowią kluczowe ogniwo w zapewnieniu 
bezpieczeństwa jazdy pociągu. Nie trudno wyobrazić sobie 
potencjalne konsekwencje sytuacji, gdy maszynista uderzony 
w trakcie jazdy kamieniem traci przytomność i kontrolę nad 
pociągiem. W bardzo niekorzystnych okolicznościach, przy 
braku zadziałania urządzeń weryfikujących czujność maszynisty, 
może to prowadzić do groźnego wypadku. Przykładowo, w dniu 
13 grudnia 2013 r. na szlaku Teresin Niepokalanów – Błonie doszło 
do incydentu polegającego na wybiciu szyby przez przedmiot 
wyrzucony z mijanego czołowo pociągu. W wyniku zdarzenia 
została wybita szyba, a maszynista został raniony odłamkami 
szkła. W dwóch innych incydentach, do których doszło w wy-
niku obrzucenia pociągów, rannych zostało dwóch pasażerów, 
a koszty tych zdarzeń przekroczyły 13 tysięcy złotych, w tym 
ponad 9 tysięcy to koszty wybitych szyb.

Pozytywnym trendem w zakresie omawianego problemu jest 
niewątpliwie dość istotny wzrost wykrywalności sprawców tego 
rodzaju zdarzeń. W stosunku do ostatnich lat, gdzie wskaźnik 
wykrywalności oscylował w granicach kilku procent, w 2013 r. 
nastąpił znaczny wzrost wykrywalności tego rodzaju zdarzeń, 
do 13,1 %, przy równoczesnym, ponad 30-procentowym spadku 
ich liczby5. Niemniej jednak podkreślić należy, że dopiero dane 
z kolejnych lat pokażą, czy przedmiotowa zmiana jest faktycznie 
istotna czy też stanowi tylko chwilowe zawirowanie. 

Rys. 106: Procent wykrywalności sprawców przypad-
ków obrzucania pociągów w latach 2005 
- 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy 
Głównej Straży Ochrony Kolei.
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Działania na szkodę systemu kolejowego

Przeszkody na torach

Mimo, że obrzucanie pociągów stanowi niespełna 5 % wszystkich 
przypadków działań chuligańskich i ich liczba na przestrzeni 
ostatnich lat znacznie spadła, Prezes UTK podjął również moni-
torowanie tego zjawiska, z uwagi na jego potencjalnie groźne 
konsekwencje dla zdrowia i życia pasażerów oraz pracowników 
kolejowych, znajdujących się na pokładzie pociągu. 

9.4. Przeszkody na torach

Kolejną kategorią działań na szkodę systemu kolejowego, objętą 
monitorowaniem przez Prezesa UTK w 2013 r., jest układanie 
przeszkód na torach. W 2013 r. odnotowano w sumie 318 przy-
padków celowego ułożenia przeszkód na torach, co stanowiło 
4,7 % wszystkich działań chuligańskich zarejestrowanych 
w 2013 r. na kolei. W większości przypadków na torach ukła-
dane są kamienie, gałęzie lub kłody drzew, zdarzają się jednak 
również przypadki, gdy na tory trafiają betonowe płyty bądź 
inne ciężkie przedmioty.

Omawiane wydarzenia występują na terenie niemal całego 
kraju, niemniej jednak można wyodrębnić 10 obszarów najwięk-
szej koncentracji tego zjawiska, co zostało przedstawione na 
sąsiednim rysunku i w towarzyszącej tabeli. Jak widać, uwagę 
zwraca szczególnie region Górnego Śląska, z takimi miastami 
jak Chorzów, Siemianowice Śląskie, Katowice, Sosnowiec, gdzie 
zarejestrowano łącznie 49 przypadków układania przeszkód na 
torach. W pozostałych obszarach zarejestrowano odpowiednio 
13 przypadków na szlaku Strzebielino Morskie – Wejherowo, 11 
w okolicach Warszawy, po 10 w okolicach Wrocławia i Krakowa, 
po 6 w okolicach Szczecina, Gdańska i Lublina.

Tab. 30: Obszary częstego występowania przeszkód 
na torach na terenie Polski w 2013 r.

Lp. Obszar Liczba zdarzeń

1. Chorzów - Siemianowice Śląskie 24

2. Katowice 19

3. Strzebielino Morskie - Wejherowo 13

4. Warszawa 11

5. Wrocław 10

6. Kraków 10

7. Szczecin 6

8 Gdańsk 6

9. Lublin 6

10. Sosnowiec 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Rys. 107: Obszary częstego układania przeszkód na 
torach w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury przy wykorzystaniu mapy opracowanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

Koncentrację przedmiotowych zjawisk w rejonie Górnego Śląsku 
można wiązać z innym omawianym już problemem, jakim są 
napady na pociągi i kradzieże przesyłek. W części przypadków 
bowiem wcześniejsze ułożenie przeszkód na torach stanowi 
sposób przestępców na zatrzymanie pociągu i otwarcie wago-
nów, co pozwala dokonać kradzieży przewożonych przesyłek. 

Według danych zebranych od zarządców infrastruktury, przypadki 
celowego ułożenia przeszkód na torach w 2013 r. rozkładały się 
mniej więcej równomiernie w ciągu całego roku. Można jednak 
zauważyć, iż najwięcej przypadków tego rodzaju miało miejsce 
w miesiącach wiosenno-letnich, tj. w maju, kwietniu, lipcu oraz 
sierpniu. Sierpień jest miesiącem, w którym zjawisko osiągnęło 
najwyższy poziom. Najmniej przypadków układania przeszkód 
na torach odnotowano natomiast w miesiącach zimowych, tj. 
grudniu, styczniu i marcu, jak również w czerwcu i wrześniu. 

Rys. 108: Układanie przeszkód na torach w po-
szczególnych miesiącach na terenie Polski 
w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Do najpoważniejszych skutków najechania na przeszkody na 
torach zalicza się uszkodzenie elementów układu hamulco-
wego pociągu, głównie zaworów, skutkujące ich otwarciem 
i spadkiem ciśnienia w przewodzie głównym, zakończone 
gwałtownym hamowaniem składu. Część przypadków wią-
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że się również z uszkodzeniem innych elementów pociągu 
(zgarniacze, reflektory, zarysowania i uszkodzenia podwozia). 
Każdorazowy przypadek najechania na przeszkodę wiąże się 
zatem z koniecznością dokonania oględzin pociągu pod ką-
tem możliwości kontynuacji jazdy i stwierdzenia ewentualnych 
uszkodzeń. Efektem tego typu sytuacji jest czasowe wstrzymanie 
ruchu pociągów, zależne od skali stwierdzonych uszkodzeń. 
W niektórych przypadkach wymagany może być również udział 
dodatkowych pracowników, np. rewidenta wagonów, w celu 
sprawdzenia zdolności pociągu do dalszej jazdy po gwałtownym 
hamowaniu. Skutki ekonomiczne tych wydarzeń również mogą 
być znaczne. Przykładowo, straty powstałe w wyniku zdarzenia 
w dniu 18 sierpnia 2013 r. na szlaku Granowo Nowotomyskie – 
Stęszew, polegającego na uszkodzeniu autobusu szynowego 
wskutek wjechania w przeszkodę z kamieni, tłucznia i dużych 
kostek granitowych, przekroczyły 400 tysięcy złotych.

Należy jednak zauważyć, iż większość sytuacji, związanych z uło-
żeniem przeszkód na torze, na ogół wiąże się ze stosunkowo 
niewielkimi konsekwencjami. Część przeszkód jest usuwana 
przez obsługę pociągów, której udało się w porę zatrzymać 
pociąg, przed uderzeniem w przeszkodę. Rzadziej przeszkody 
są zauważane i usuwane jeszcze przed nadjechaniem pociągu. 
Wydawać by się mogło zatem, iż problem przeszkód na torach 
nie jest na chwilę obecną kluczowy z punktu widzenia bezpie-
czeństwa, jednak został objęty monitorowaniem przez Prezesa 
UTK, celem oceny rzeczywistej skali zjawiska. Należy bowiem 
pamiętać, iż nawet niewielkie, jak mogłoby się wydawać, wy-
darzenia mogą przekształcić się w dużo groźniejsze sytuacje, 
a brak reakcji odpowiednich służb może prowadzić do dalszego 
rozzuchwalenia się sprawców.

W tym kontekście, należy również wspomnieć o wykrywalno-
ści sprawców tego typu zdarzeń, która niestety jest niewielka 
i w 2013 r. wyniosła zaledwie 6,6 %. Dodatkowo, od kilku lat 
wartość ta wykazuje systematyczną tendencję spadkową, co ob-
razuje poniższy wykres. W porównaniu do 2012 r. wykrywalność 
sprawców układania przeszkód na torach spadła o 34,4 % przy 
spadku liczby tego rodzaju występków o 15,6 %. Niewątpliwie 
walka z tego typu sytuacjami jest bardzo trudna, gdyż sprawcy 
w większości przypadków oddalają się z miejsca zdarzenia, nie 
pozostawiając śladów. Największe szanse na ich schwytanie 
wiążą się z przyłapaniem na gorącym uczynku, co jednak wy-
maga stałego monitorowania sieci kolejowej, które nie zawsze 
jest możliwe i wymaga znaczących nakładów.

Wydaje się również, iż – podobnie jak w omówionych we wcze-
śniejszej sekcji przypadkach obrzucania pociągów – charakter 
części zdarzeń związanych z układaniem przeszkód na torach 
można wiązać z brakiem innych, atrakcyjnych form spędzania 
wolnego czasu przez młodzież oraz nieświadomością zagro-
żenia. Jedną ze skutecznych form przeciwdziałania tego typu 
zdarzeniom może być zatem uruchomienie kampanii społecznej, 
ukierunkowanej na uświadomienie zagrożeń, jakie mogą wyni-
kać z tego typu działań i zachęcanie do interwencji w sytuacji 
zauważenia osób niepowołanych w pobliżu torów kolejowych 
oraz organizacja czasu wolnego dla młodzieży w celu odcią-
gnięcia jej od spędzania czasu w taki sposób.

Rys. 109: Procent wykrywalności sprawców układania 
przeszkód na torach w latach 2005 – 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy 
Głównej Straży Ochrony Kolei.

9.5. Nieuprawnione emitowanie 
sygnałów alarmowych „Radiostop”

Innym poważnym problemem na liniach kolejowych, którego 
monitorowanie podjął w 2013 r. Prezes UTK, są działania, zwią-
zane z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów alarmowych 
przy użyciu sieci radiołączności pociągowej, powodujących 
uruchomienie systemu „Radiostop”. Odebranie tego sygnału 
przez urządzenia, znajdujące się w pojeździe trakcyjnym, skut-
kuje uruchomieniem automatycznego hamowania pociągu. 
System zasadniczo umożliwia zatrzymanie będących w ruchu 
pojazdów trakcyjnych w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu. Jego uruchomienie następuje poprzez 
wciśnięcie przycisku „Alarm” na radiotelefonie, który rozpoczyna 
wysyłanie drogą radiową specjalnego sygnału dźwiękowego. Za 
pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu 
następuje wówczas zahamowanie wszystkich pojazdów trak-
cyjnych, znajdujących się w zasięgu urządzenia. Rozwiązanie 
to jest zastosowane jako sposób awaryjnego zatrzymywania 
pociągów w sytuacjach krytycznych w najbliższym otoczeniu 
emitującego sygnał.

Mając na uwadze potencjalne skutki nieuprawnionego emi-
towania sygnału alarmowego oraz ich wysoką uciążliwość dla 
prowadzenia ruchu kolejowego, Prezes UTK podjął w 2013 r. 
działania zmierzające do stałego monitorowania tego typu 
wydarzeń i zweryfikowania ich prawdziwej skali. Na podstawie 
zebranych informacji określono, gdzie i jak często występuje 
omawiany problem. W kolejnych podrozdziałach przedstawione 
zostały statystyki dotyczące nieuprawnionego użycia sygnału 
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systemu „Radiostop”
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„Radiostop” zarówno na terenie całego kraju, jak i w samej 
Warszawie, gdzie zjawisko to przybiera najmocniej na sile.

9.5.1. Nieuprawnione emitowanie 
sygnałów „Radiostop” na terenie 
Polski

Na podstawie informacji zebranych od zarządców infrastruk-
tury określone zostały lokalizacje najczęstszego odnotowy-
wania przypadków nieuprawnionego emitowania sygnałów 
„Radiostop” na terenie Polski. W 2013 r. zanotowano łącznie 
215 takich przypadków. Jak pokazuje rysunek, problem ten 
występuje z różnym natężeniem niemal w całej Polsce. Jedynie 
w północno-wschodniej części kraju nie zarejestrowano żad-
nego wydarzenia tego rodzaju. W północnej Polsce najwięcej 
przypadków zgłoszono w okolicach Tczewa, w zachodniej części 
kraju w okolicach Szczecina i Zielonej Góry, natomiast w połu-
dniowej – w okolicach Katowic i Krakowa. Najwięcej przypadków 
nieuprawnionego emitowania sygnału zostało zarejestrowanych 
w centralnej Polsce, szczególnie w aglomeracji warszawskiej.

Rys. 110: Miejsca występowania zjawiska nieupraw-
nionego emitowania sygnałów alarmowych 
w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury przy wykorzystaniu mapy opracowanej 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl.

Rys. 111: Nieuprawnione emitowanie sygnałów 
„Radiostop” w poszczególnych miesiącach 
na terenie Polski w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Liczba przypadków nieuprawnionego emitowania sygnału 
„Radiostop” na terenie całego kraju była zróżnicowana w ciągu 
całego 2013 r. – czy jest to tendencja stała, pokażą wyniki moni-
torowania tego typu wydarzeń w latach kolejnych. Biorąc pod 
uwagę 2013 r. można zauważyć, że na terenie Polski najmniej 
tego typu aktów chuligańskich odnotowano w styczniu, lutym 
i lipcu. Najwięcej tego rodzaju przypadków miało natomiast 
w grudniu – 39 zgłoszeń i w listopadzie – 34 zgłoszenia.

9.5.2. Nieuprawnione emitowanie 
sygnałów „Radiostop” na terenie 
Warszawy

Nieuprawnione emitowanie sygnałów alarmowych jest szczegól-
nie uciążliwe w obszarach zurbanizowanych, między innymi na 
terenie Warszawy, gdzie w następstwie tego rodzaju wydarzeń 
w jednej chwili zaburzany jest ruch znacznej ilości pociągów, 
co ma miejsce na przykład na warszawskiej linii średnicowej.

W aglomeracji warszawskiej odnotowano 91 aktów chuligańskich 
związanych z nieuprawnionym emitowaniem sygnału radiowego 
„Radiostop”, w tym w samej Warszawie 75, co stanowi ponad 35 % 
wszystkich przypadków mających miejsce w 2013 r. w Polsce. 
Najwięcej przypadków zostało zanotowanych w okolicach sta-
cji Warszawa Zachodnia – 24 zgłoszenia, Warszawa Praga – 17 
zgłoszeń i Warszawa Włochy – 12 zarejestrowanych zgłoszeń.

Liczba przypadków nieuprawnionego emitowania sygnału 
„Radiostop” w poszczególnych miesiącach w Warszawie była 
w 2013 r. bardzo zbliżona do rozkładu ogólnokrajowego, co 
zostało przedstawione na poniższym rysunku. Zdecydowanie 
najmniej opisywanych wydarzeń odnotowano w styczniu, lipcu 
i sierpniu. Zjawisko przybiera na sile w miesiącach jesiennych 
i wiosennych, w szczególności w listopadzie i grudniu, kiedy 
tych zdarzeń odnotowano najwięcej oraz w marcu i czerwcu.
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Rys. 112: Nieuprawnione emitowanie sygnałów 
„Radiostop” w poszczególnych miesiącach na 
terenie Warszawy w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.

Analizując zgromadzone dane dotyczące nieuprawnionego 
emitowania sygnałów alarmowych na terenie Warszawy, można 
wyodrębnić dwa rejony, w których użycie sygnału „Radiostop” 
jest zdecydowanie najczęstsze. Jednym z nich jest szlak między 
stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Włochy, na obszarze 
którego doszło w sumie do 36 nieautoryzowanych użyć nadajni-
ków wysyłających sygnał na częstotliwościach radiowych takich 
samych, jakie są używane w sieciach radiołączności pociągowej. 
Stanowi to 49 % wszystkich przypadków odnotowanych na tere-
nie całego miasta. Nasilenie tego typu działań można zauważyć 
w marcu, kiedy zgłoszono 6 zdarzeń, w czerwcu 5, we wrześniu 
– 4, najwięcej natomiast w listopadzie – 7 przypadków. W okre-
sie wakacyjnym od lipca do końca sierpnia, oraz w styczniu, 
nieuprawnione emitowanie sygnału alarmowego w rejonach 
Warszawy Zachodniej zostało zaprzestane. Podobnie jak to 
miało miejsce dla całego kraju i dla całego miasta Warszawy, tak 
i na tym obszarze odnotowano najwięcej aktów chuligańskich 
w piątek, łącznie 11 przypadków.

Rys. 113: Miejsca występowania nieuprawnionego 
emitowania sygnałów alarmowych na terenie 
w Warszawy w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych 
od zarządców infrastruktury.
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10. Ocena stanu infrastruktury kolejowej

Polska posiada jedną z gęstszych sieci linii kolejowej w Europie. Pro-
blemem jest jej zły stan techniczny, który powoduje, że na znacznej 
części sieci prędkości maksymalne zostały zmniejszone i w szeregu 
ważnych relacji czas przejazdu uległ poważnemu wydłużeniu, przez 
co pogorszyła się konkurencyjność kolei na rynku przewozowym 
i zwiększyła energochłonność przewozów. 

Zły stan techniczny jest wynikiem starzenia się wszystkich 
elementów infrastruktury wskutek drastycznego ograniczenia 
napraw po roku 1990.

Największy zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, PKP 
PLK S.A. dysponujący ponad 96 % udziałem w całości ogól-
nodostępnej sieci kolejowej, w przedłożonym do Prezesa UTK 
„Raporcie w sprawie bezpieczeństwa za rok 2013” ocenia, że 26% 
infrastruktury znajduje się w stanie niezadawalającym, a 27% 
w dostatecznym. Łącznie daje to blisko 53 % infrastruktury, co 
do której istnieją mniej lub bardziej poważne zastrzeżenia, przy 
czym mowa tu wyłącznie o stanie nawierzchni kolejowej. Na to 
nałożyć należy dodatkowo ocenę stanu urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. W wyniku prowadzonych w roku 2013 ro-
bót utrzymaniowo-naprawczych oraz inwestycyjnych, wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2013 r., odnotowano poprawę o ok. 4 % 
w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. – ocenę 
dobrą uzyskało wówczas 43 % torów. 

Powyższa ocena dokonana została według następujących 
kryteriów:

 ■ Ocena dobra – linie kolejowe eksploatowane z za-
łożonymi parametrami, wymagane są tylko roboty 
konserwacyjne;

 ■ Ocena dostateczna – linie kolejowe o obniżonych 
parametrach eksploatacyjnych (obniżona maksymalna 
prędkość rozkładowa, lokalne ograniczenia prędkości), 
dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, oprócz 
robót konserwacyjnych, wymagane jest wykonanie 
napraw bieżących polegających na wymianie uszko-
dzonych elementów torów;

 ■ Ocena niezadawalająca – linie kolejowe o znacznie 
obniżonych parametrach eksploatacyjnych (małe 
prędkości rozkładowe, duża ilość lokalnych ograniczeń 
prędkości, obniżone dopuszczalne naciski) kwalifikują-
ce tory linii do kompleksowej wymiany nawierzchni. 

Modernizacja i inne działania związane z poprawą stanu linii ko-
lejowych to jedne z najważniejszych zadań realizowanych przez 
PKP PLK S.A., na które to spółka jako zarządca narodowy czerpie 
fundusze z wielu źródeł: Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa 
i środków własnych oraz Funduszu Kolejowego. Spółka realizuje 
zakrojony na szeroką skalę program modernizacji i rewitalizacji 
linii kolejowych. Zakres przedmiotowy poszczególnych projek-
tów inwestycyjnych obejmuje zwykle kompleksowe wymiany 
nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym i elektroenergetyki (trakcyjnej i nietrakcyjnej), a także 
modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych w jednym 
poziomie oraz ich likwidacje i zastępowanie skrzyżowaniami 
dwupoziomowymi. Wymiana starych, wyeksploatowanych 
i zdegradowanych elementów infrastruktury kolejowej oraz 
urządzeń technicznych na elementy i urządzenia nowe, wyko-
nane z zastosowaniem współczesnych technologii, pozwala na 
znaczącą poprawę parametrów eksploatacyjnych linii kolejo-
wych (głównie maksymalnych dopuszczalnych prędkości) przy 
co najmniej zachowaniu, a zazwyczaj podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa ruchu.

Rys. 114: Ocena stanu technicznego infrastruktury 
kolejowej Spółki PKP PLK (stan na dzień 31 
grudnia 2013 r.)

 

dobry
47%

dostateczny
27%

niezadawalający
26%

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w spra-
wie bezpieczeństwa za 2013 r. PKP PLK S.A.
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Należy oczekiwać, że na odcinkach linii kolejowych po moderni-
zacji lub rewitalizacji ryzyko występowania zdarzeń lub trudności 
eksploatacyjnych spowodowanych złym stanem technicznym 
i/lub awariami infrastruktury będzie istotnie niższe. Podobnie 
należy oczekiwać zmniejszenia częstotliwości wypadków na 
przejazdach kolejowych dzięki ich wyposażeniu w dodatkowe 
urządzenia zabezpieczenia i ostrzegania użytkownika (tj. prze-
kwalifikowaniu do wyższej kategorii).

W 2013 roku na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK 
wykonane zostały roboty inwestycyjne na kwotę 5,26 mld zł. 
Zmodernizowanych zostało 1295,5 km torów (a także przebu-
dowano m.in. 142 perony).

W ramach prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych, które 
obejmują nawierzchnię dróg kolejowych, wymieniane są również 
elementy newralgiczne z punktu widzenia zagrożenia wykole-
jeniami, tj. rozjazdy. W 2013 roku na sieci PKP PLK zabudowano 
778 nowych rozjazdów. 

Rys. 115: Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej spółki PKP PLK w latach 2010 – 2013 r. 

 Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2013 r. PKP PLK S.A.

W wyniku prowadzonych modernizacji, stan infrastruktury ulega 
stopniowej poprawie, jednakże jej jakość należy ocenić dalece 
odbiegającą od potrzeb i standardów. Ilość środków finanso-
wych będących w dyspozycji głównego zarządcy infrastruktu-
ry, zarówno uzyskiwanych od przewoźników kolejowych, jak 

i otrzymywanych jako dotacja budżetowa, nadal nie pozwala 
na sfinansowanie wszystkich niezbędnych robót naprawczych 
infrastruktury kolejowej w pełnym zakresie. 
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11. Nadzór nad podmiotami 
sektora kolejowego

11.1. Uwarunkowania prawne w zakresie 
realizacji nadzoru

Zasady realizacji nadzoru przez Prezesa UTK określają przepisy 
trzech aktów prawnych, to jest: ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykony-
wania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes UTK może pro-
wadzić czynności kontrolne w trybie kontroli, a także wzywać 
pisemnie do udzielenia wyjaśnień na podstawie art. 13 ust. 7a 
ustawy o transporcie kolejowym. 

Wypada tu podkreślić, że tryb kontroli uregulowany ww. prze-
pisami jest adekwatny tylko do części postępowań nadzorczych 
prowadzonych przez organ. Stopniowa migracja z dotychcza-
sowego systemu ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa 
do modelu opartego na samodzielnym zarządzaniu przez te 
podmioty ryzykiem, powoduje konieczność aktualizacji ist-
niejących mechanizmów nadzoru. Wobec tego obok pojęcia 
kontroli należy wprowadzić pojęcie audytu zgodnie z sugestia-
mi Europejskiej Agencji Kolejowej. Obecnie czynności o takim 

charakterze są prowadzone 
w procesie certyfikacji pod-
miotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie w zakresie 
obejmującym wagony towa-
rowe (ECM).

Odnosząc się do innych moż-
liwych zmian w zakresie ram 
prawnych prowadzonego 
nadzoru można tu wskazać na 
możliwość poprawy wspomnia-
nego wyżej art. 13 ust. 7a usta-
wy o transporcie kolejowym. 
Obecnie przepis ten odnosi się 
wprost do zadań Prezesa UTK 
w zakresie regulacji transportu 
kolejowego i spójności systemu 
kolejowego, pomijając w tym 
względzie zadania w zakresie 
nadzoru nad podmiotami, których działalność ma wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Do zadań Prezesa UTK należy m.in. nakładanie kar pieniężnych, 
których wysokość zależy od przychodu osiągniętego przez 
podmiot, który dopuścił się naruszenia. W tym zakresie należy 

Zasady realizacji 
nadzoru przez 
Prezesa UTK określają 
przepisy trzech aktów 
prawnych, to jest: 
ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie 
działalności 
gospodarczej, ustawy 
z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie 
kolejowym oraz 
rozporządzenia 
Ministra Transportu 
z dnia 12 marca 2007 r. 
w sprawie trybu 
wykonywania kontroli 
przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego. 
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zasygnalizować, że z jednej strony na organie nadzoru ciąży 
obowiązek ustalenia możliwości finansowych, a z drugiej Prezes 
UTK nie jest uprawniony do uzyskania informacji objętych ta-
jemnicą skarbową. W praktyce prowadzi to do ustalania kondycji 
finansowej podmiotu w oparciu o dokumenty, udostępnione 
przez niego samego.

Nadto katalog naruszeń w art. 66 ustawy o transporcie kolejo-
wym, których zaistnienie zobowiązuje Prezesa UTK do nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej, wywołuje pewne kontrower-
sje. Wypada zauważyć, że zamieszczone są w nim naruszenia, 
które swym zakresem nie obejmują bezpośredniego wpływu 
na bezpieczeństwo, jak np. nieterminowe złożenie przez prze-
woźnika lub zarządcę raportu bezpieczeństwa lub przekazania 
oświadczenia maszynisty o świadczeniu pracy na rzecz więcej 
niż jednego podmiotu. Z kolei regularnie powtarzające się 
naruszenia polegające na eksploatowaniu pojazdów bez prze-
prowadzenia właściwych czynności utrzymaniowych, czy też 
rażące zaniedbania w zakresie utrzymania linii kolejowej lub 
bocznicy, których stan powoduje zagrożenie dla ruchu kolejo-
wego, mogą być wyłącznie przedmiotem decyzji, którą organ 
nakazuje usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Do zagadnień, które wymagają pilnej zmiany przepisów nale-
żą m.in. te dot. kontroli zakładów medycyny pracy kolejowej 
(podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekar-
skich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia 
spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 
niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty). 
Otóż, czynności kontrolne nad podmiotami z zakresu medycyny 
kolejowej, zgodnie z art. 13 ust. 7e ustawy o transporcie kolejo-
wym, przeprowadza podmiot upoważniony przez Prezesa UTK. 
Kontrowersje wzbudzają wymagania, jakie musi spełnić podmiot 
kontrolujący. Z jednej strony musi to być podmiot uprawniony 
do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmujący się 
zadaniami medycyny kolejowej, a z drugiej nie może być wpisany 
na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań 
lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia 
spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 
niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, 
a także zachowania ich ważności. Z przepisów wynikają sprzeczne 
wytyczne, bowiem podmiot powinien zajmować się zadaniami 
medycyny kolejowej i jednocześnie nie może być wpisany na 
listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań 
lekarskich maszynistów. W tym kontekście trudno jest wybrać 
podmiot, który będzie spełniał postawione kwalifikacje w celu 
prowadzenia czynności kontrolnych. 

W nawiązaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1077/2012 
z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny 
bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez 
krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bez-
pieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa, które nakłada na 
Prezesa UTK obowiązek opracowania strategii i planu nadzoru 
należy podkreślić, że zostały one opracowane na rok 2014.

11.2. Charakterystyka nadzoru 
realizowanego przez Prezesa UTK 
w 2013 roku

Zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym do za-
dań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, których 
działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego 
i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, należy:

1. wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie 
autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa 
i świadectw bezpieczeństwa oraz prowadzenie 
i aktualizacja rejestrów tych dokumentów;

2. wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, 
przywracanie i cofanie licencji maszynisty, aktualizacja 
danych zawartych w licencji maszynisty, wydawanie 
wtórników licencji maszynisty oraz prowadzenie 
i aktualizacja rejestru tych dokumentów;

3. wydawanie i cofanie certyfikatów podmiotom 
odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdu kolejowego 
(ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz 
kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych 
w tych certyfikatach;

4. kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych 
w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach 
bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa 
oraz kontrola zgodności działania zarządców lub 
przewoźników kolejowych z przepisami Unii Europejskiej 
i prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa transportu 
kolejowego;

5. nadzór nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania 
maszynistów oraz kandydatów na maszynistów oraz 
podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania 
badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania 
w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 
fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 
licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, 
a także zachowania ich ważności, w tym prowadzenie 
i aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania 
oraz listy podmiotów uprawnionych przeprowadzania 
badań lekarskich i psychologicznych w celu uzyskania 
licencji oraz świadectwa maszynisty;

6. kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników 
kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu 
kolejowego;

7. nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją 
linii oraz bocznic kolejowych;

8. analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa;
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9. monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz 
rozwijanie regulacji bezpieczeństwa, łącznie z systemem 
krajowych zasad bezpieczeństwa. 

Nadzór prowadzony przez Prezesa UTK może przybrać formę 
postępowania kontrolnego, postępowania administracyjne-
go, a także postępowań wyjaśniających, ponadto realizowany 
jest szereg działań mających na celu promowanie kultury 
bezpieczeństwa.

Postępowania kontrolne prowadzone przez Prezesa UTK często 
dotyczą zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem 
transportu kolejowego, w tym bezpieczeństwem przewozu 
osób i rzeczy. W sytuacji powzięcia wiadomości o istniejących 
bezpośrednich zagrożeniach dla życia, zdrowia lub środowiska 
naturalnego kontrola Prezesa UTK odbywa się z ograniczeniem 
obowiązków formalnych podyktowanych celem kontroli. Kontrola 
prowadzona w związku z powzięciem wiadomości o zagrożeniu 
życia, zdrowia lub środowiska naturalnego odbywa się z nastę-
pującymi wyjątkami:

 ■ nie dokonuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
kontroli;

 ■ czynności kontrolne mogą być podjęte wyłącznie po 
okazaniu legitymacji służbowej, bez przedstawiania 
upoważnienia;

 ■ czynności kontrolne mogą odbywać się bez obecności 
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;

 ■ kontrola może przebiegać równolegle do kontro-
li prowadzonej w normalnym trybie za uprzednim 
zawiadomieniem;

 ■ nie stosuje się do niej ograniczeń czasu trwania 
kontroli.

Przepisy przewidują również szczególne odstępstwa w razie pro-
wadzenia kontroli przemieszczających się środków transportu, 
osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych 
na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Kontrola prowa-
dzona w tym zakresie odbywa się z następującymi wyjątkami:

 ■ kontrolę wszczyna się bez uprzedniego zawiadomie-
nia i nie dokonuje się wpisu do książki kontroli;

 ■ czynności kontrolne mogą być podjęte wyłącznie po 
okazaniu legitymacji służbowej, bez przedstawiania 
upoważnienia;

 ■ czynności kontrolne mogą odbywać się bez obecności 
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;

 ■ dopuszczalne jest równoległe prowadzenie kontroli 
w wielu pojazdach;

 ■ nie stosuje się do niej ograniczeń czasu trwania 
kontroli.

W 2013 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 1339 działań nad-
zorczych, w tym kontrole w zakresie bezpieczeństwa transportu 
kolejowego stanowiły ponad 47% i dotyczyły przede wszystkim 
zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników osób i rzeczy 
oraz użytkowników bocznic kolejowych. Udział pozostałych 
działań kształtował się następująco: działania nadzorcze zwią-
zane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – 36,4%, kontrole 
przestrzegania praw pasażera – 14,6%, kontrola wyrobów kole-
jowych – 1,3% oraz kontrola licencjonowanych przewoźników 
kolejowych – 0,4%. 

Tab. 31: Liczba działań nadzorczych przeprowadzonych przez Prezesa UTK w 2013 r. z podziałem na rodzaje

Lp. Rodzaj kontroli I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem

1.
Kontrole w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego

25 33 48 55 51 66 58 52 60 67 55 64 634

2.

Działania nadzorcze 
związane 

z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego

24 15 19 18 40 30 41 52 33 135 25 55 487

3.
Kontrole przestrzegania 

praw pasażera
33 35 21 17 16 2 10 19 11 13 3 15 195

4.
Kontrola wyrobów 

kolejowych
1 0 3 0 1 0 2 0 3 2 1 4 17

5.
Kontrola licencjonowanych 
przewoźników kolejowych

0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6

6. Ogółem 83 83 93 90 108 101 112 123 107 217 84 138 1339

Źródło: opracowanie własne UTK.

111



Nadzór nad podmiotami sektora kolejowego

Postępowania sprawdzające parametry wyrobów na zgodność z typem

Rys. 116: Udział poszczególnych rodzajów kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UTK
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Źródło: opracowanie własne UTK.

W 2013 r. Prezes UTK zintensyfikował działania nadzorcze w za-
kresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. Kontrole oraz 
audyty objęły między innymi licencjonowanych przewoźników 
kolejowych, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic 
kolejowych, uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych, 
ośrodki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich 
i orzekania, podmioty uprawnione do szkolenia i egzaminowa-
nia osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty, 
producentów i dostawców wyrobów. 

Rys. 117: Zalecenia pokontrolne wydane przez Prezesa 
UTK w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne UTK.

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Prezes UTK wyko-
nał łącznie 1339 działań nadzorczych. Na podstawie wyników 
działań nadzorczych, w 2013 r. Prezes UTK wydał łącznie 1614 

zaleceń pokontrolnych, co w przeliczeniu na liczbę zrealizowa-
nych kontroli daje średnią 1,2. Do końca 2013 r. podmioty rynku 
kolejowego wykonały 1267 zaleceń pokontrolnych, a pozostała 
część, tj. 21,5% stanowi zalecenia do realizacji w 2014 r. z uwa-
gi na ich sformułowanie w ostatnich miesiącach 2013 r. i brak 
możliwości natychmiastowego wdrożenia.

11.3. Postępowania sprawdzające 
parametry wyrobów na zgodność 
z typem

Na użytek wewnętrzny Urzędu Transportu Kolejowego w 2013 r. 
obowiązywała „Procedura wydawania potwierdzeń zgodności 
wyrobu z typem, na który Prezes UTK wydał świadectwo dopusz-
czenia do eksploatacji”. Została ona wprowadzona Zarządzeniem 
Nr 4 Prezesa UTK z dnia 20 marca 2012 r. Czynności sprawdza-
jące przeprowadzane były u zawiadamiającego, którym był 
podmiot posiadający prawa do świadectwa typu (w oparciu 
o które i zgodnie z którym były one wykonywane) lub w miejscu 
dopuszczania wyrobu do eksploatacji. Większość świadectw 
przywoływało dokumenty, w oparciu o które inspektorzy potwier-
dzali zgodność. Dokumentami tymi na ogół były dokumentacje 
techniczno – ruchowe, dające ogólne wyobrażenie o wyrobie 
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru, z którymi wyrób 
musi być zgodny. 

Tab. 32: Liczba postępowań sprawdzających parametry wyrobów na zgodność z typem

Rodzaj działania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem

Liczba wykonanych 
postępowań spraw-

dzających parametry 
wyrobów za zgodność 

z typem

104 105 104 125 173 161 181 170 166 246 196 180 1 911

Źródło: opracowanie własne UTK.
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W dniu 20 grudnia 2013 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 32 
Prezesa UTK w sprawie uchylenia zarządzenia Prezesa UTK nr 
4 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie 
Transportu Kolejowego procedury wydawania potwierdzeń 
zgodności z typem, na które Prezes UTK wydał świadectwo 
dopuszczenia do eksploatacji oraz w sprawie upoważnienia 
Dyrektora Departamentu Nadzoru do opracowania wytycz-
nych w sprawie nadzoru nad przeprowadzaniem potwierdzeń 
zgodności wyrobu z typem określonych w świadectwach do-
puszczenia do eksploatacji typu wydanych przez Prezesa UTK.

Wprowadzenie powyższego zarządzenia było poprzedzone 
oceną znaczenia zmiany dokonaną przez zespół opiniodawczy 
ds. oceny zmiany polegającej na odstąpieniu od każdorazo-
wego przeprowadzania procedury potwierdzania zgodności 
wyrobu z typem.

11.4. Decyzje administracyjne wydane 
przez Prezesa UTK w 2013 r.

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa 
UTK różni się od postępowania kontrolnego. Przepisy regu-
lujące przebieg postępowania administracyjnego zawarte 
są w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. Materiałem wyjściowym dla wszczęcia po-
stępowania administracyjnego z inicjatywy Prezesa UTK mogą 
być ustalenia stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych. 
Ocena i uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nie są 
wiążące w postępowaniu administracyjnym i ich kwalifikacja 
może ulec modyfikacji.

Rys. 118: Podział decyzji administracyjnych wyłączających lub ograniczających eksploatację pojazdów kolejowych ze 
względu na podmiot

Źródło: opracowanie własne UTK.

Postępowanie kończy się z chwilą przeanalizowania zgromadzo-
nego materiału dowodowego. Od decyzji wydanej w I instancji 
przez Prezesa UTK adresatowi przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w terminie 14 dni. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie musi zawierać 
szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, jeżeli z odwołania 
wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

W wyniku przeprowadzonych działań nadzorczych Prezes UTK 
wszczął postępowania administracyjne, które zakończyły się 
wydaniem 304 decyzji administracyjnych w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego, w tym ponad 71% stanowiły decyzje 
wyłączające lub ograniczające ruch na liniach kolejowych oraz 
eksploatację pojazdów kolejowych.

PKP Intercity 
57,7%

Przewozy 
Regionalne  16,3%

Koleje Mazowieckie  
8,7%

PKP Polskie Linie 
Kolejowe  5,8%

PKP CARGO  4,8%

PKP SKM w 
Trójmieście  2,9% Koleje 

Wielkopolskie  1,0%

Warszawska Kolej 
Dojazdowa  1,0%

Koleje Dolnośląskie  1,0%
Grupa Azoty  1,0%
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Rys. 119: Decyzje administracyjne wydane przez Prezesa UTK w 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego
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218 
wyłączających lub ograniczających ruch na liniach kolejowych oraz 

eksploatację pojazdów kolejowych 

42
decyzje terminowe w zakresie usunięcia nieprawidłowości związanych 

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

13
kar pieniężnych za nieprawidłowości w przewozie towarów 

niebezpiecznych 

11
decyzji wstrzymujących ruch kolejowy na liniach kolejowych/bocznicach 

kolejowych 

10
kar pieniężnych za zwłokę w wykonaniu nakazów określonych 

w decyzjach

6
kar pieniężnych za brak wymaganego dokumentu, np. świadectwa 

bezpieczeństwa

2
decyzje cofające certy�kat bezpieczeństwa przewoźnikom kolejowym 

2
kary pieniężne za nieterminowe złożenie raportu bezpieczeństwa   

Źródło: opracowanie własne UTK.

11.4.1. Decyzje administracyjne 
dotyczące nieprawidłowości 
w zakresie utrzymania 
infrastruktury kolejowej

W 2013 r. Prezes UTK wydał łącznie 105 decyzji administracyj-
nych dotyczących nieprawidłowości w zakresie utrzymania 
infrastruktury kolejowej, w tym jedna z nich została uchylona. 
Biorąc pod uwagę rodzaj naruszeń należy stwierdzić, że 100% 
decyzji zostało wydanych z powodu złego stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej.
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Tab. 33: Wykaz linii, na które wydano decyzje administracyjne wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne

Lp. Numer i nazwa linii Rodzaj naruszeń

1.
linia nr 1 Warszawa Centralna – Katowice, stacja 

Radziwiłłów Mazowiecki
niezastosowanie tymczasowej blokady liniowej podczas prowadzonych robót inwestycyjnych, 

eliminującej prowadzenie ruchu na Sz 

2. linia nr 203 Tczew – Kostrzyn
brak wyposażenia odcinka linii w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały 

drogowe, informujące maszynistę o kilometrażu danej linii

3.
linia nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec

linia nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa

brak wyposażenia odcinków linii w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały 
drogowe, informujące maszynistę o kilometrażu i pochyleniu podłużnym linii, brak widoczności 

i czytelności wskaźników, brak dobrej widoczności sygnałów na semaforach, tarczach ostrzegawczych 
i sygnalizatorach powtarzających

4. linia nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec
eksploatacja toru kolejowego na podkładach niemających ważnych świadectw dopuszczenia do 

eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

5. Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie
brak wymaganych dokumentów, brak wykonywania zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości 

dotyczących stanu technicznego infrastruktury kolejowej

6. linia nr 355 Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie
zły stan techniczny torów, rozjazdu, nieczytelne/zasłonięte roślinnością bądź niekompletne sygnały 

i wskaźniki

7.
linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk 

Główny
brak wyposażenia odcinka linii w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały 

drogowe, informujące maszynistę o kilometrażu danej linii

8. linia nr 203 Tczew – Kostrzyn, szlak Piła – Krajenka
nieusunięcie od kwietnia 2007 r. uszkodzeń w teletechnicznej linii napowietrznej z powodu kradzieży 

kabla TKD oraz uszkodzeń drewnianej podbudowy linii napowietrznej (Sz)

9.
linia nr 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów 

linia 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno
uszkodzenie blokady liniowej

10.
linia nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, szlaki Leszno – 

Lasocice, Wschowa – Stare Drzewce
brak obsady stanowiska nastawniczego na posterunkach La-1 i Sd-1, nieużywanie blokady stacyjnej 

i liniowej (Sz)

11. linia nr 1 Warszawa Centralna – Katowice
brak wyposażenia odcinka linii w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki drogowe, 

informujące maszynistę o kilometrażu danej linii

12.
linia nr 204 Malbork – Braniewo szlak Młynary 

– Chruściel
brak obsady stanowiska nastawniczego na posterunku Mn-1, nieużywanie blokady stacyjnej i liniowej 

(Sz)

13.
linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków 

Główny
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

14.
linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, odcinek 

Bytom Odrzański – Nowa Sól
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

15.
linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, odcinek Stary 

Kisielin – Zielona Góra
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

16.
linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, odcinek 

Czerwieńsk Towarowy – Bytnica
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

17.
linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin, rozjazdy 

w stacji Zielona Góra
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

18. linia nr 281 Oleśnica – Chojnice
zły stan techniczny, zasłonięte roślinnością wskaźniki i znaki kilometrowe i hektometrowe, wrastające 

w skrajnię taboru korony drzew

19. linia nr 752 stacja Wrocław Gądów zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

20. linia nr 752 stacja Wrocław Popowice zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

21. linia nr 752 Wrocław Gądów – Wrocław Popowice zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

22. stacja Poznań Starołęka
długotrwałe użycie Sz wynikające z chwilowych zajętości odcinków izolowanych zwrotnicowych 

i torowych

23.
linia nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie szlak 

Żórawina – Boreczek
uszkodzenia blokady liniowej, powodujące konieczność prowadzenia pociągów na Sz

24. linia nr 353 Poznań Wschód – Skandawa zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

25. linia nr 960 Gdynia Główna – Gdynia Postojowa nieusunięcie usterek w infrastrukturze

26.
linia nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice odcinek 

Dankowice – Czechowice Dziedzice
zły stan techniczny toru

27. linia nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

28.
linia nr 190 Bielsko-Biała – Cieszyn odcinek Skoczów 

Bładnice – Goleszów
zły stan techniczny infrastruktury kolejowej

Źródło: opracowanie własne UTK
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11.4.2. Decyzje administracyjne 
nakładające kary pieniężne

Prezes UTK w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości oraz braku 
terminowego wykonania decyzji administracyjnych w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nałożył na podmioty rynku 
łącznie 31 kar pieniężnych na kwotę 427 434,28 zł. Wartość kar 
z tytułu poszczególnych kategorii naruszeń oraz liczbę wyda-
nych decyzji w podziale na poszczególne kategorie naruszeń 
przedstawiają poniższe rysunki. 

Rys. 120: Kary pieniężne w podziale na zakres naruszeń

427 434,28 zł
łączna kwota kar 

nałożonych w 2013 roku

38 650 zł 
za nieprawidłowości w 

przewozie towarów 
niebezpiecznych 

255 606,36 zł
za zwłokę w wykonaniu 
nakazów określonych w 

decyzjach

106 556,77 zł
za brak wymaganego 

dokumentu (np: 
świadectwa 

bezpieczeństwa)

26621,15 zł
za nieterminowe 
złożemie raportu 
bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne UTK.

Rys. 121: Liczba decyzji administracyjnych, nakłada-
jących kary pieniężne, w podziale na zakres 
naruszeń
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Źródło: opracowanie własne UTK.

11.4.3. Nadzór nad systemami 
zarządzania w transporcie 
kolejowym

Obszarem nadzoru, w którym odnotowano największą zmianę 
w stosunku do 2012 r. był nadzór nad systemami zarządzania 
w transporcie kolejowym. Wynikało to głównie ze zmian kadro-
wych (szkolenia, pozyskanie nowych pracowników), jak również 
zmian filozofii i nastawienia względem metodyki nadzoru.

Pierwszym zakresem, który został usprawniony dzięki zwięk-
szonemu zatrudnieniu były audyty ECM, realizowane w ramach 
procesu certyfikacji tych podmiotów, który polega na weryfi-
kacji, czy system zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance 
Management System, MMS) utworzony przez podmiot, spełnia 
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kryteria, określone w załączniku III do rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 445/2011. W ujęciu ogólnym proces opiera się na 
stosowaniu normy PN-EN ISO 19011:2012 „Wytyczne dotyczące 
audytowania systemów zarządzania”. Dodatkowe uregulowania 
i wymagania, charakterystyczne wyłącznie dla procesu certyfikacji 
ECM, zawarte zostały w dwóch dokumentach, przygotowanych 
przez Europejską Agencję Kolejową, tj. „Sektorowym schemacie 
akredytacji ECM” oraz „Schemacie certyfikacji ECM”.

Realizację audytów ECM rozpoczęto w 2013 r., co było możliwe 
dzięki pozyskaniu nowej kadry oraz przeszkoleniu ponad 100 
pracowników UTK w zakresie audytowania systemów zarządza-
nia. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba prze-
prowadzonych audytów ECM wyniosła 43, jednak nie wszystkie 
zakończyły się wydaniem stosownego certyfikatu, z uwagi na 
fakt, że proces certyfikacji w skrajnym przypadku może trwać 
nawet do 10 miesięcy (wliczając czas niezbędny na usunięcie 
stwierdzonych niezgodności). 

Kolejnym obszarem zmiany zakresu i jakości działań Prezesa 
UTK był nadzór nad systemami zarządzania bezpieczeństwem 
(SMS) przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. 
Łączna liczba kontroli przeprowadzonych w 2013 r. w zakresie 
SMS wyniosła 33. Nowe podejście w zakresie stosowanego 
nadzoru nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym 
(SMS i MMS) cechują następujące elementy: 

 ■ podejście procesowe;

 ■ stosowanie podejścia „audytowego”;

 ■ stosowanie jednolitych kryteriów w zakresie oceny;

 ■ odpowiednie kompetencje pracowników.

Zastosowanie takiej metodyki nadzoru wymaga posiadania do-
świadczonej i ciągle doszkalanej kadry, pracownicy zajmujący 
się nadzorem muszą rozwijać się w co najmniej równym tempie 
jak poziom wiedzy w tym zakresie na rynku. Z tego względu 
pracownicy uczestniczą w warsztatach w zakresie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem.

Rys. 122: Liczba kontroli przeprowadzonych przez 
Prezesa UTK w latach 2012 – 2014 w zakresie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem
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Źródło: opracowanie własne UTK.

Tab. 34: Zestawienie nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas kontroli SMS (> 1%)

Lp. Zakres naruszenia
Udział po-

szczególnych 
naruszeń*

1.
załącznik II pkt B - R 1158/2010 - 

UTRZYMANIE POJAZDÓW
17,4%

2.
załącznik II pkt A - R 1158/2010 - 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
12,4%

3.
załącznik II pkt F - R 1158/2010 - PODZIAŁ 

OBOWIĄZKÓW
7,9%

4.
załącznik II pkt L - R 1158/2010 - SPEŁNIENIE 

NORM i WARUNKÓW
6,7%

5.
załącznik II pkt R - R 1158/2010 - SYTUACJE 

KRYZYSOWE
5,9%

6. załącznik II pkt S - R 1158/2010 - AUDYTY 5,6%

7.
załącznik II pkt C - R 1158/2010 - 

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI
5,6%

8.
załącznik II pkt G - R 1158/2010 - 

KONTROLA KIEROWNICTWA
5,3%

9.
załącznik II pkt Q - R 1158/2010 - 

„ZDARZENIA KOLEJOWE”
4,8%

10.
załącznik II pkt N - R 1158/2010 – 
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI 

PERSONELU
4,2%

11.
załącznik II pkt M - R 1158/2010 – 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
3,7%

12.
załącznik II pkt P - R 1158/2010 - 
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

3,4%

13.
załącznik II pkt O - R 1158/2010 

- INFORMACJE
2,8%

14.
załącznik II pkt E - R 1158/2010 - MODEL 

DOKUMENTACJI
2,2%

15.
załącznik II pkt I - R 1158/2010 - CIĄGŁE 

DOSKONALENIE
2,0%

16.
załącznik II pkt H - R 1158/2010 - 

ZAANGAŻOWANIE PRAC.
1,7%

17.
załącznik II pkt K - R 1158/2010 - CELE 

ORGANIZACJI
1,7%

18.
załącznik III – R 1158/2010 – KRYTERIA 

WZGLĘDEM CERT. B
1,4%

* dotyczy nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli w latach 
2013 – I półrocze 2014

Źródło: opracowanie własne UTK.
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Rys. 123: Graficzne zestawienie kontroli systemów zarządzania bezpieczeństwem przeprowadzonych w 2013 r.
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Źródło: opracowanie własne UTK.

Wprowadzenie ww. zmian umożliwia sprawowanie realnego 
nadzoru nad podmiotami, które funkcjonują głównie w oparciu 
o zbudowane i wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem, 
które dzięki kompetentnemu personelowi mogą być obiektywnie 
nadzorowane. Faktem jest pojawiające się zagrożenie odpły-
wania najlepiej wykształconych pracowników do podmiotów 
rynku kolejowego, które oferują znacznie lepsze warunki pracy, 
co jest szczególnie istotne przy nowych zagadnieniach, jakimi 
są systemy zarządzania w transporcie kolejowym.

Wyniki prowadzonych dotychczas działań nadzorczych nad sys-
temami zarzadzania bezpieczeństwem, w połączeniu z rezulta-
tami audytów w ramach procesu certyfikacji ECM, pozwoliły na 
sformułowanie podstawowych wniosków odnośnie wdrożenia 
systemów zarządzania w polskim sektorze kolejowym, zarówno 
po stronie aspektów pozytywnych, jak i negatywnych. 

Czynnikiem pozytywnym niewątpliwie jest widoczne zaangażo-
wanie części wnioskodawców w budowę i następnie wdrożenie 
oraz rozwijanie systemów zarządzania bezpieczeństwem lub 
utrzymaniem. Plusem niewątpliwie są również coraz częściej 
stosowane rozwiązania informatyczne wspomagające realizację 
niektórych procesów, jak np. utrzymania taboru kolejowego. 

Wśród aspektów negatywnych należy wymienić różnorodną 
jakość zbudowanych systemów zarządzania oraz niską świa-
domość pracowników odnośnie nowych obowiązków z nich 
wynikających. W odniesieniu do procesu certyfikacji ECM, 
widoczna jest również cały czas niska świadomość zadań i roli 
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kole-
jowych. Istotnym problemem jest również brak stosowania 
mechanizmów, zaimplementowanych w systemach, takich jak 
np. zarządzanie zmianą czy ciągłe doskonalenie.

W ujęciu bardziej szczegółowym, do najczęściej powtarzających 
się nieprawidłowości w zakresie systemowego zarządzania bez-
pieczeństwem, stanowiących obszary do doskonalenia, należą:

 ■ niewdrożenie systemów zarządzania w organizacji (nie-
stosowanie procedur);

 ■ brak zrozumienia proaktywnego podejścia do zarzą-
dzania bezpieczeństwem (myślenie w kategoriach 
reaktywnego podejścia – wnioskowanie na podstawie 
(oczekiwanie) skutków, nieuwzględnianie potencjału 
zagrożeń);

 ■ „ochrona” pracowników operacyjnych przed elemen-
tami SMS (np. niezapewnienie łatwego dostępu do 
procedur, bazowanie na dotychczas istniejących w sys-
temie krajowym regulacjach wewnętrznych poszcze-
gólnych spółek zatwierdzanych przez Prezesa UTK);

 ■ niespójne traktowanie dokumentów wchodzących 
w zakres SMS (zarządzanie i nadzór w drodze decyzji, 
uchwał czy regulacji wewnętrznych w odróżnieniu od 
procedur);

 ■ niepełny nadzór nad SMS – brak przeglądów zarządza-
nia, audytów;

 ■ brak stosowania wewnętrznych standardów w zakresie 
nadzoru nad środkami technicznymi (brak wykonywa-
nia wszystkich poziomów utrzymania, zakres czynności 
niezgodny z DSU);

 ■ stosowanie „oceny ryzyka” do „racjonalizowania” naru-
szania przepisów;

 ■ brak monitorowania skuteczności środków kontroli 
ryzyka;

 ■ oderwanie wyceny ryzyka od rzeczywistych warto-
ści przyjmowanych przez poszczególne parametry 
w organizacji (np. wskaźnik prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożenia w stosunku do odnotowanych 
przypadków wystąpienia);

 ■ brak wykorzystania wszystkich zdarzeń i wydarzeń do 
doskonalenia SMS.
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11.4.4. Kontrola procesu przewozu koleją 
towarów niebezpiecznych

Prezes UTK obejmuje działaniami kontrolnymi wszystkich 
uczestników procesu przewozu koleją towarów niebezpiecz-
nych oraz wykonujących czynności związane z tym przewozem, 
a zwłaszcza: zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników 
kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, przedsiębior-
ców wykonujących przewozy w obrębie bocznicy kolejowej 
oraz innych uczestników rynku kolejowego, wymienionych pod 
pkt 1.4 RID oraz 1.4 Załącznika 2 do SMGS i podlegających ure-
gulowaniom prawnym dotyczącym przewozu koleją towarów 
niebezpiecznych, zawartych w ustawie o przewozie towarów 
niebezpiecznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W 2013 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 103 kontrole w zakre-
sie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. 
Ogólne wyniki tych działań zobrazowano poniżej.

Rys. 124: Wyniki kontroli przewozu towarów niebez-
piecznych w 2013 r.

liczba kontroli,
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

53

liczba kontroli, 
w których nie 
stwierdzono 

nieprawidłowości
50

Źródło: opracowanie własne UTK.

Rys. 125: Kontrole w 2013 r., gdzie w wyniku stwier-
dzonych nieprawidłowości, nałożono kary 
pieniężne

kara została 
nałożona

16

pomimo 
nieprawidłowości, 

brak podstaw 
prawnych do 

nałożenia kary
37

Źródło: opracowanie własne UTK.

W związku z przeprowadzonymi kontrolami, w 53 przypadkach 
(51,5% wszystkich kontroli) stwierdzono naruszenia przepisów 
z zakresu kolejnictwa i przewozu koleją towarów niebezpiecz-
nych, z czego 16 zakończyło się nałożeniem na podmiot kary 
pieniężnej, zgodnie z wymaganiami załącznika do ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Największa liczba przeprowadzonych przez Prezesa UTK kon-
troli dotyczyła użytkowników bocznic – 46,6%, przewoźników 
kolejowych – 26,2% oraz zarządców infrastruktury – 18,4%. 

Pozostałą część stanowiły kontrole zrealizowane u pozostałych 
uczestników przewozów, tj. odbiorców/nadawców towarów 
niebezpiecznych (4,9%) oraz rozładowców (3,9%). 

Rys. 126: Rodzaje podmiotów poddanych czynno-
ściom kontrolnym w 2013 r. w zakresie prze-
wozu towarów niebezpiecznych
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niebezpiecznych
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Źródło: opracowanie własne UTK.

W Rocznym Planie Nadzoru Prezesa UTK, opracowanym na 
2014 r., zaplanowano 91 czynności związanych z nadzorem 
nad procesem przewozu koleją towarów niebezpiecznych 
oraz nadzorem nad urządzeniami ciśnieniowymi. Biorąc pod 
uwagę realizację dodatkowych kontroli wynikających z ustaleń 
poczynionych w trakcie wykonania zaplanowanych czynności 
nadzorczych, można przewidywać wykonanie większej o około 
5% liczby kontroli w 2014 r. (w porównaniu z 2013 r.).

Rys. 127: Udział poszczególnych podmiotów ze wzglę-
du na liczbę stwierdzonych nieprawidłowości 
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Źródło: opracowanie własne UTK.

Największą liczbę nieprawidłowości (ponad 41%) stwierdzono 
podczas kontroli na bocznicach kolejowych, w tym do naj-
częstszych naruszeń dochodziło w zakresie nieprzestrzegania 
wymagań pod kątem spełniania warunków technicznych dla 
kolejowych stanowisk przeładunkowych towarów niebezpiecz-
nych, nieposiadania przez pracowników wymaganych uprawnień, 
braku aktualnych instrukcji wewnętrznych, czy niekompletnej 
dokumentacji przewozowej. 
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11.4.5. Kontrole w zakresie przyczyn 
stosowania tzw. sygnałów 
zastępczych

Sygnał zastępczy to sygnał wzrokowy stosowany do wydania 
zezwolenia na jazdę pociągów w określonych sytuacjach, tj. nie-
właściwego działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
lub w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu. Prezes UTK stoi na 
stanowisku, że długotrwałe stosowanie sygnałów zastępczych 
lub rozkazów pisemnych jako podstawy prowadzenia ruchu jest 
niedopuszczalne. W związku z tym podjęto działania nadzorcze 
wobec zarządców infrastruktury, zwłaszcza PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., w zakresie „przyczyn stosowania sygnałów zastęp-
czych (Sz) oraz procedur postępowania podczas ich podawania”. 

W czerwcu 2013 r. Prezes UTK wystąpił z żądaniem przekazy-
wania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji na temat 
lokalizacji, w których jazda na sygnał zastępczy odbywa się 
dłużej niż 3 dni. Według stanu na dzień 13 czerwca 2013 r. naj-
większa liczba stacji / posterunków ruchu, na których jazda na 
tzw. sygnał zastępczy odbywa się dłużej niż 3 dni znajdowała się 
w województwie dolnośląskim – ponad 17% wszystkich lokali-
zacji. Stosunkowo dużą liczbę takich przypadków odnotowano 
w województwie pomorskim i warmińsko – mazurskim (12,6%) 
oraz wielkopolskim (11,5%) i śląskim (10,3%). Udział pozostałych 
lokalizacji nie przekroczył poziomu 10%. Jedynie w wojewódz-
twie podlaskim i lubelskim jazda pociągów odbywała się bez 
użycia tzw. sygnału zastępczego.  

Pomimo, że w województwie zachodniopomorskim wykazano 
jedynie trzy lokalizacje, gdzie jazda odbywa się na tzw. sygnał 
zastępczy to czas prowadzenia ruchu pociągów przy ich użyciu 
na jednej ze stacji wyniósł ponad 22 lata.

Tab. 35: Wykaz linii, na których Prezes UTK podjął 
działania zmierzające do wyeliminowania 
prowadzenia ruchu pociągów na sygnał 
zastępczy

Nr linii Nazwa linii

1
Warszawa Centralna – Katowice (stacja Radziwiłłów Mazowiecki, 
stacja Baby)

7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

14
Łódź Kaliska – Tuplice (szlaki Leszno – Lasocice, Wschowa – Stare 
Drzewce)

203 Tczew – Kostrzyn (szlak Piła – Krajenka)

204 Malbork – Braniewo (szlak Młynary – Chruściel)

272 Poznań Starołęka

273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (szlak Kostrzyn – Chyrzyno)

274
Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (stacje: Wałbrzych Miasto, 
Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, 
Boguszów Gorce, Boguszów, Gorce Zachód, Sędzisław, Marciszów)

276 Wrocław Główny – Międzylesie (szlak Żórawina – Boreczek)

282 Miłkowice – Jasień (szlak Jankowa Żagańska – Ruszów)

402
Koszalin – Goleniów (stacja Kołobrzeg ze szlaku Ustronie Morskie 
– Kołobrzeg)

404
Szczecinek – Kołobrzeg (stacja Kołobrzeg ze szlaku Dygowo 
– Kołobrzeg)

Źródło: opracowanie własne UTK.

Rys. 128: Przykładowe stacje / posterunki ruchu, na których Prezes UTK podjął działania zmierzające do wyeliminowa-
nia prowadzenia ruchu pociągów na tzw. sygnał zastępczy

Źródło: opracowanie własne UTK.
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2002 rok czas od kiedy był stosowany sygnał zastępczy

2002 rok czas od kiedy był stosowany sygnał zastępczy

2003 rok czas od kiedy był stosowany sygnał zastępczy
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W 2013 r. Prezes UTK wydał łącznie 19 decyzji administracyjnych 
w zakresie „przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz 
procedur postępowania podczas ich podawania”. Należy pod-
kreślić, że tego typu działania należały do priorytetów w 2013 r.

Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym 
sukcesywnie wzrasta liczba przypadków, w których zarządca 
infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do 
wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwa-
łego stosowania tzw. sygnałów zastępczych. 

Porównując dane z czerwca i grudnia 2013 r. można zaobser-
wować, że na terenie 9 województw odnotowano spadek liczby 
lokalizacji, w których ruch pociągów prowadzony był przy użyciu 
tzw. sygnałów zastępczych. Udało się również wyeliminować 
nieprawidłowości na stacji Kołobrzeg, gdzie jazda przy użyciu 
Sz odbywała się od 1990 r. W województwie dolnośląskim prak-
tycznie całkowicie zostały wyeliminowane przypadki, w których 
jazda na tzw. sygnał zastępczy odbywała się od 2001 r. 

11.4.6. Nadzór w zakresie trudności 
eksploatacyjnych

Trudność eksploatacyjna to wydarzenie kolejowe niebędące 
poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydentem, powodu-
jące utrudnienia np. przerwę lub ograniczenie w prowadzeniu 
ruchu kolejowego, niemające związku z jego bezpieczeństwem.

Przyczyną trudności eksploatacyjnej, zgodnie z Instrukcją Ir-8 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., mogą być: 

 ■ niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracow-
ników kolejowych;

 ■ kradzież, uszkodzenie lub wadliwe działanie elemen-
tów infrastruktury kolejowej;

 ■ uszkodzenie pojazdów kolejowych powodujące ko-
nieczność ich wyłączenia lub wymianę;

 ■ pożar w pojazdach kolejowych i na obszarach 
kolejowych;

 ■ napady na: tabor, ludzi, budowle i urządzenia;

 ■ złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki, np. 
obrzucenie pociągu kamieniami, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania ruchem kolejo-
wym oraz ingerencja w te urządzenia;

 ■ inne wydarzenia, w tym wywołane zjawiskami atmos-
ferycznymi takimi jak: powódź, huragany, intensywne 
opady itp., które spowodowały przerwę lub ogranicze-
nie w ruchu.

Najczęściej występującymi trudnościami eksploatacyjnymi u za-
rządców infrastruktury są te związane z awariami infrastruktury 
i pojazdów kolejowych. 

Nadzór w tym zakresie jest szczególnie istotny ze względu na 
błędne kwalifikowanie przez komisje kolejowe „zdarzeń kolejo-
wych” do kategorii trudności eksploatacyjnych, w wyniku czego 
nie w pełnym zakresie przekazywane są informacje statystyczne 
związane z liczbą i skutkami zdarzeń kolejowych. Ponadto taki 
stan rzeczy uniemożliwia pełne wykorzystanie narzędzi systemów 
zarządzania bezpieczeństwem będących w dyspozycji prze-
woźników i zarządców infrastruktury. Dodatkowo wewnętrzna 
analiza zdarzeń innych niż zdarzenia kolejowe (a więc poważne 
wypadki, wypadki i incydenty) wymagana jest przez wspólną 
metodę bezpieczeństwa (rozporządzenia Komisji Europejskiej 
nr 1158/2010 oraz 1169/2010) w ramach kryterium Q, które 
wskazuje również na konieczność analizy zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń. 

W związku z tym Prezes UTK podjął szereg działań mających 
na celu normalizację tego zagadnienia, m.in. zaproponował 
zmiany do rozporządzenia dotyczącego postępowania po 
zdarzeniach kolejowych, w uzgodnieniu są zmiany do regula-
cji wewnętrznych w tym zakresie, jak również wszczęto szereg 
postępowań administracyjnych związanych z niezgłaszaniem 
zdarzeń kolejowych odpowiednim organom. 

Podsumowując na podstawie analizy sposobów rejestrowania 
zdarzeń kolejowych w Polsce można wskazać, że część zarząd-
ców utworzyła nową kategorię wydarzeń tzw. trudności eks-
ploatacyjnych niemającą odniesienia w wymaganiach prawa 
krajowego oraz unijnego. Kategoria ta przenosi część ziden-
tyfikowanych zdarzeń z rejestrowanego obszaru incydentów 
do nierejestrowanych trudności eksploatacyjnych. Przy takim 
podejściu do rejestrowania zdarzeń, obszar zagrożeń je inicju-
jących nie jest wykorzystywany przy proaktywnym zarządzaniu 
bezpieczeństwem realizowanym przez Państwową Komisje 
Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz przy narzędziach 
wynikających z budowy i wdrożenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. W ocenie Prezesa UTK może to stanowić 
poważny problem w zakresie identyfikacji głównych przyczyn 
powstawania zdarzeń kolejowych w Polsce.

Najczęściej zidentyfikowanymi trudnościami eksploatacyjnymi 
u zarządców infrastruktury są: 

 ■ usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

 ■ usterki urządzeń na przejazdach;

 ■ awarie sieci trakcyjnej;

 ■ pęknięte szyny;

 ■ kradzieże i dewastacje.
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Rys. 129: Średni czas trwania (w minutach) wydarzenia zarejestrowanego na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 
uwzględniono czas powyżej 1 800 minut, tj. 30 godzin

Źródło: opracowanie własne UTK.

Najwięcej trudności eksploatacyjnych w 2013 r. zarejestrowa-
nych przez PKP PLK S.A. wystąpiło w Zakładach Linii Kolejowych 
Warszawa, Tarnowskie Góry, Wrocław i Sosnowiec.

11.5. Raportowanie wniosków w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego

W 2012 r. uruchomiona została skrzynka e–mailowa dla oby-
wateli, na którą można zgłaszać zaobserwowane przez nich 
nieprawidłowości związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego. Skrzynka „bezpieczeństwo” jest narzędziem 
pomocnym przy uzyskiwaniu informacji o stanie infrastruktury 
kolejowej poszczególnych linii kolejowych, nieprawidłowościach 
dotyczących rynku kolejowego, w zakresie np. czasu pracy ma-
szynistów, przeprowadzania egzaminów na stanowiska związane 
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego itp. Dzięki informacjom 
uzyskiwanym w powyższy sposób Prezes UTK może bardziej 

efektywnie realizować swoje ustawowe obowiązki w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrolować miejsca, gdzie 
występuje rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego.

Postępowanie w przypadku wpływu zgłoszenia przebiega 
następująco. Skarżący jest informowany o podjęciu działań, 
następnie skarga wraz z poleceniem kontroli lub czynności 
sprawdzających przekazywana jest do odpowiedniego miejsco-
wo Oddziału Terenowego UTK. Każda uzyskana informacja jest 
sprawdzana w zakresie kompetencji Prezesa UTK określonych 
w obowiązujących przepisach. Wszelkie działania podjęte w celu 
wyjaśnienia skarg są ukierunkowane na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu działań nadzorczych, na 
podstawie zebranych materiałów skarżącemu udzielana jest 
odpowiedź zawierająca opis podjętych działań.

Dzięki zgłoszeniom przekazanym w 2013 r. już w kilkudziesięciu 
przypadkach przeprowadzono kontrole, w wyniku których wy-
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dane zostały decyzje administracyjne stwierdzające naruszenia 
przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury 
kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego 
i nakazujące ich usunięcie, opatrzone rygorem natychmiasto-
wej wykonalności.

Z uwagi na stale zwiększającą się liczbę zgłoszeń można stwier-
dzić, że skrzynka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Można także wnioskować, że inicjatywa skrzynki „bezpieczeń-

stwo” wzmacnia zaufanie obywateli do organu nadzoru i służy 
budowaniu kultury bezpieczeństwa kolejowego w Polsce.

W 2013 r. na skrzynkę wpłynęło łącznie 126 skarg lub zapytań 
dotyczących bezpieczeństwa, w tym (według stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r.) 70% spraw zostało zakończonych tzn. 
udzielono odpowiedź do osoby zgłaszającej nieprawidłowość 
lub przekazano sprawę do właściwej komórki organizacyjnej 
Urzędu natomiast 30% stanowiły sprawy w toku, gdzie wdro-
żono działania kontrolne. 

Rys. 130: Graficzne zestawienie spraw, które wpłynęły na skrzynkę „bezpieczeństwo” w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne UTK.

11.6. Priorytety Prezesa UTK na 2014 r. – 
plan nadzoru

Priorytety, głównie przedmiotowe, objęte nadzorem w 2014 r. 
zostały określone przede wszystkim w oparciu o przeprowadzone 
analizy m.in.: wypadkowości, pracy eksploatacyjnej, terminów 
ważności certyfikatów, analizy wpływu trudności eksploatacyj-
nych czy stopnia degradacji infrastruktury kolejowej. 

Proces planowania przeprowadzany jest w następujący sposób:

 ■ na podstawie doświadczenia pracowników, propono-
wanych działań, wyników z działań kontrolnych oraz 

sprawdzająco-monitorujących, na podstawie zgłoszeń 
i skarg wyznaczono priorytety nadzoru;

 ■ na podstawie w/w priorytetów określono roczny plan 
nadzoru określający liczbę czynności oraz liczbę pod-
miotów, które możliwe są do nadzorowania w ramach 
posiadanych zasobów, z zachowaniem należytej jako-
ści przeprowadzanych czynności.
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Rys. 131: Priorytety nadzoru Prezesa UTK na 2014 r.

Źródło: opracowanie własne UTK.

Kryteria stosowane dla opracowania ww. planu były następujące:

 ■ czas pozostały do procesu przedłużania certyfikatów 
i autoryzacji bezpieczeństwa;

 ■ liczba przeprowadzonych wcześniej kontroli w ramach 
nowego systemowego podejścia;

 ■ wielkość pracy eksploatacyjnej danych podmiotów 
(uwzględniono tutaj wyniki wcześniejszej analizy za-
leżności liczby zdarzeń kolejowych od wielkości pra-
cy, która sugerowała prowadzenie działań w „małych” 
podmiotach).
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Rys. 132: Pozostałe zagadnienia objęte szczególnym nadzorem Prezesa UTK w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne UTK.

Należy podkreślić, że planowanie jest prowadzone w sposób 
tematyczny, a nie podmiotowy, ze względu na brak spójnych 
danych dotyczących przeprowadzonych już procesów certy-
fikacji. Niemniej jednak w chwili obecnej w trakcie wdrożenia 
znajduje się Rejestr Parametrów Ryzyka Podmiotów, który 

pozwoli na bardziej wymierną ocenę poszczególnych podmio-
tów, uwzględniając szereg parametrów, a wyniki otrzymane 
dzięki tej aplikacji można będzie wykorzystać do planowania 
w kolejnych latach.   
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12. Podsumowanie i spostrzeżenia

Poziom bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego ulega syste-
matycznej poprawie, zarówno pod względem liczby odnotowanych 
zdarzeń, jak i pod względem liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko 
rannych. 

W ramach łącznej liczby 704 wypadków, aż 73,9% (520 sztuk), 
to zdarzenia z udziałem podmiotów zewnętrznych w stosunku 
do systemu kolejowego, w tym w szczególności z udziałem 
osób, które w sposób nieupoważniony przebywały na obszarze 
kolejowym, zdarzenia z udziałem użytkowników dróg przekra-
czających przejazdy drogowo-kolejowe oraz osób rozmyślnie 
działających na szkodę systemu kolejowego. W ramach tych 
zdarzeń śmierć poniosło 228 osób, a 102 zostało ciężko rannych. 
Dla porównania, każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 
9,2 osób, a 120,7 zostaje rannych6.

Z perspektywy systemu kolejowego, przeciwdziałanie zdarzeniom 
generowanym przez osoby nieupoważnione oraz użytkowników 
przejazdów kolejowych, jest niezwykle trudne, z uwagi na fakt, 
iż kolej ma niewielką możliwość ingerencji w ich zachowanie. 
Najlepsze skutki, choć jednocześnie wymagające również po-
niesienia największych nakładów, niesie ze sobą przekształca-
nie przejazdów na skrzyżowania dwupoziomowe, całkowicie 
eliminujące ryzyko wypadku. Zmniejszenie tego ryzyka daje 
również modernizacja przejazdów kolejowych poprzez montaż 
nowoczesnych urządzeń i podniesienie ich kategorii. 

Podobnie w odniesieniu do osób nieupoważnionych przebywa-
jących na obszarze kolejowym, najskuteczniejszym rozwiązaniem 
jest stosowanie wygrodzeń linii kolejowej w szczególności w te-
renach zurbanizowanych oraz budowa przejść wielopoziomo-
wych nad i pod torami wyposażonych w urządzenia ułatwiające 
korzystanie z nich. Przedmiotowe działania wymagają jednak 
poniesienia dość istotnych nakładów finansowych. 

Jednocześnie należy wskazać na istotną ułomność obowiązują-
cego w Polsce systemu prawnego, który odpowiedzialnością za 
utrzymanie przejazdów kolejowych obarcza wyłącznie zarządców 
infrastruktury kolejowej. Uregulowanie to jest zupełnie niezro-
zumiałe w świetle faktu, iż zdecydowaną większość wypadków 
na przejazdach powodują użytkownicy dróg. Z tego względu, 
niezbędne wydaje się podjęcie działań, ukierunkowanych na 
modyfikację zasad odpowiedzialności za utrzymanie przejaz-
dów, tak aby zarządcy dróg również poczuli się odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i par-
tycypowali w kosztach z tego tytułu. 

Istotną rolę do odegrania w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa na przejazdach kolejowych ma również policja, której 

działalność nastawiona na wzmożoną kontrolę najbardziej 
niebezpiecznych przejazdów, pomogłaby zdyscyplinować ich 
użytkowników. Dodatkowo, ciekawym pomysłem budującym 
świadomość społeczną problemu, wydaje się również oznacza-
nie szczególnie niebezpiecznych przejazdów z podaniem liczby 
osób zabitych i ciężko rannych. 

Mając świadomość zidentyfikowanych w ramach zeszłorocznego 
opracowania obszarów problemowych, związanych z działania-
mi chuligańskimi na sieci kolejowej, Prezes UTK w 2013 r. objął 
szczególnym monitoringiem występowanie tego rodzaju zdarzeń. 
W oparciu o przekazywane przez podmioty zewnętrzne dane, po 
raz pierwszy w ramach tegorocznego opracowania podjęta została 
próba identyfikacji lokalizacji, w których najczęściej dochodzi do 
niebezpiecznych działań na szkodę systemu kolejowego. I tak, 
przykładowo, nie jest zaskoczeniem, że do największej liczby 
napadów na pociągi i kradzieży przesyłek dochodzi na Śląsku, 
jednak szokująca jest skala tego zjawiska wyrażona w liczbach: 
na 2029 przypadków zdarzeń tego rodzaju w 2013 r., aż 1668, 
czyli 82,2% miało miejsce na Śląsku. Przeprowadzona analiza 
wskazuje również na istnienie miejsc, w których do napadu 
na pociągi i kradzieży przesyłek dochodzi średnio niemal raz 
dziennie (stacja Łazy – 343 przypadki w 2013 r.). Bardzo nie-
bezpieczne są również okolice Bytomia, zwłaszcza stacji Bytom 
Karb i przyległych szlaków, gdzie w 2013 r. doszło do w sumie 
do 305 napadów na pociągi i kradzieży przesyłek.

Pewnym zaskoczeniem jest fakt częstego występowania kra-
dzieży i dewastacji infrastruktury w Polsce w okolicach Szczecina 
(148 przypadków) oraz Wrocławia (131 przypadków). Z kolei 
najczęstszym miejscem nieuprawnionego emitowania sygna-
łów alarmowych na terenie naszego kraju są okolice Warszawy, 
gdzie odnotowano 91 przypadków tego rodzaju, z czego aż 75 
na obszarze miasta, co stanowi 35% wszystkich przypadków 
tego rodzaju zanotowanych w Polsce. Najczęściej pociągi za-
trzymywano w rejonie stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa 
Praga oraz Warszawa Włochy. 

Zidentyfikowanie w ramach niniejszego opracowania obsza-
rów najczęstszego występowania działań na szkodę systemu 
kolejowego, stanowić powinno w ocenie Prezesa UTK wstęp 
do uruchomienia działań odpowiednich służb poprzez objęcie 
wskazanych rejonów szczególnym nadzorem. Należy jednak 
mieć również na uwadze konieczność podjęcia działań, ukie-

6  Mały rocznik statystyczny Polski 2014, Główny Urząd Statystyczny. 
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runkowanych na zwiększenie świadomości odpowiednich 
organów w zakresie klasyfikacji przedmiotowych zdarzeń, tak 
aby uwzględniała ona faktyczne zagrożenia, niesione przez nie 
dla bezpieczeństwa systemu kolejowego. 

Prezes UTK podjął również sformalizowane działania w zakre-
sie przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury 
podpisując wspólnie z dwoma innymi regulatorami rynków 
sieciowych tzw. Memorandum w sprawie przeciwdziałania tego 
rodzaju. Jednym z celów Memorandum jest m.in. zwiększenie 
skuteczności działań organów ścigania oraz wpłynięcie na wy-
sokość wymiaru kary i jej nieuchronność. Kradzieże i dewastacje 
infrastruktury kolejowej stanowią bowiem poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Na zakończenie warto również zasygnalizować istotne wyzwa-
nie, jakie stoi przed Prezesem UTK w 2014 r. i przede wszystkim 
w 2015 r., kiedy to wygasają certyfikaty i autoryzacje bezpie-
czeństwa ponad 50 przewoźników kolejowych i zarządców 
infrastruktury, upoważniające te podmioty do prowadzenia dzia-
łalności. Oznacza to konieczność sprawnego przeprowadzenia 
procesu przedłużenia tych dokumentów, w oparciu o wymagania 
krajowe i europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
wynikających ze wspólnych metod bezpieczeństwa w zakresie 
oceny zgodności oraz nadzoru. 
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