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Szanowni Państwo, 

kolej jest najbezpieczniejszą formą transportu lądowego. Poczucie bezpieczeństwa, komfort podróży, 
coraz bogatsza oferta przewozowa oraz skracanie czasu podróży przyczynia się do ciągłego wzrostu 
zainteresowania podróżami pociągami. Dzięki temu ponad 303 mln osób w 2017 r. skorzystało 
w Polsce z transportu kolejowego. 

W roku 2017 odnotowaliśmy stabilizację miernika wypadkowości na poziomie ok. 2,5 wypadków 
na mln pociągo-kilometrów. O ile można było obserwować wzrost częstości występowania zdarzeń 
kolejowych, o tyle mniej było osób poszkodowanych. Ich liczba zmalała o 6,2% w porównaniu 
do 2016 r. 

Poprzedni rok był kolejnym, w którym zarejestrowaliśmy wzrost poziomu kultury bezpieczeństwa. 
Naszą Deklarację kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podpisało 177 podmiotów związanych 
głównie z rynkiem kolejowym. Przejawem wciąż rosnącej kultury bezpieczeństwa jest zwiększona 
liczba odnotowywanych incydentów oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Stosowanie zasady 
„just culture” w działalności podmiotu, jak również w stosunkach podmiot – Urząd Transportu 
Kolejowego objawia się pełnym zaufaniem i transparentnością wymiany informacji o czynnikach 
wpływających na bezpieczeństwo. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe jest bardziej precyzyjne 
określanie przyczyn oraz identyfikowanie zagrożeń w transporcie kolejowym. 

W poprzednim roku po raz kolejny odnotowaliśmy dobre wyniki bezpieczeństwa transportu 
kolejowego w kontekście celów stawianych nam przez Unię Europejską – wartość CST. Średnia 
wartość CST dla Polski wynosi około 33% dopuszczalnego poziomu. Szczególnie optymistyczne wyniki 
obserwujemy w obszarze poziomu ryzyka względem pasażerów - około 16% dopuszczalnego poziomu. 
W tej kategorii rejestrowany w Polsce poziom ryzyka jest jednym z najniższych w całej 
Unii Europejskiej. 

W przekrojowym raporcie Najwyższej Izby Kontroli wskazano kilka obszarów na kolei, które 
wymagają doskonalenia na kolei. Jednak pozytywnie zostały ocenione działania Prezesa UTK na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego.  

Te efekty zostały osiągnięte w szczególnym czasie dla polskiego transportu kolejowego. Wyjątkowość 
tego okresu polega na liczbie inwestycji, których w 2017 r. było rekordowo dużo. Efektem ubocznym 
jest jednak zaburzanie normalnych warunków eksploatacji systemu kolejowego. Jest to źródło nowych 
zagrożeń, ale po zakończeniu inwestycji rynek będzie gotowy do świadczenia usług na niespotykanym 
dotychczas w naszym kraju poziomie - zarówno jeżeli chodzi o ich jakość, jak i bezpieczeństwo.  

Oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie, życząc ciekawej lektury, uzyskania odpowiedzi na nurtujące 
pytania, ale w szczególności na wyciągnięcie wniosków i podejmowanie nowych inicjatyw 
zmierzających do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.  

Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom branży kolejowej, którzy swoją codzienną pracą 
i zaangażowaniem budują pozytywny obraz kolei i dbają o bezpieczeństwo systemu kolejowego. 
Dla wielu z Was jest to „po prostu” codzienna służba, jednak proszę przyjąć moje wyrazy uznania. 

Z wyrazami szacunku 
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1. Spis skrótów i pojęć 

1.  BIP Biuletyn Informacji Publicznej 

2.  CST Common Safety Targets – wspólne wymagania bezpieczeństwa 

3.  
Decyzja Komisji (UE) 

nr 291/2011 

Decyzja Komisji (UE) nr 291/2011 z 26 kwietnia 2011 r. 

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnosząca 

się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” 

(Dz. Urz. UE. L 139 z 26 maja 2011 r., s. 1) 

4.  DSAT Urządzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru 

5.  DSU Dokumentacja systemu utrzymania 

6.  
Dyrektywa w sprawie 

bezpieczeństwa kolei 

Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 

wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE 

w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, 

oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności 

przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 

za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację 

w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie 

bezpieczeństwa kolei)  

(Dz. UE L 164/44 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) 

7.  
Dyrektywa 

2008/110/WE  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE 

z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE 

w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych  

(Dz. UE L 345, z 23 grudnia 2008 r.) 

8.  
Dyrektywa 

2009/149/WE 

Dyrektywa Komisji 2009/149/WE została transponowana 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników 

bezpieczeństwa (CSI) (Dz. U. z 2015 r., poz.1061) 

9.  
Dyrektywa 

2008/68/WE 

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego 

towarów niebezpiecznych  

10.  
Dyrektywa 

2008/57/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE  

z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu 

kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191, 18 lipca 2008 r., 

p.1 ze zmianami) 

11.  ERTMS 
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym 

(ang. European Rail Traffic Management System) 
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12.  ETCS 
Europejski System Sterowania Pociągiem  

(ang. European Train Control System) 

13.  EZT Elektryczny zespół trakcyjny 

14.  GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

15.  Incydent 

Każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, 

związane z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego 

bezpieczeństwo 

16.  Kodeks pracy 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) 

17.  Komisja kolejowa 

Osoba lub zespół osób prowadzących postępowanie w sprawie 

wypadku lub incydentu, złożony w szczególności 

z przedstawicieli zarządcy infrastruktury, przewoźnika 

kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej, których 

pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku 

lub incydencie bądź których infrastruktury ma z nimi związek 

18.  Lista Prezesa UTK 

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie 

właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 

normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 

systemu kolei 

19.  MIB Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

20.  MMS 
System Zarządzania Utrzymaniem  

(ang. Maintenance Management System) 

21.  MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

22.  NRV Krajowe wartości referencyjne (ang. National Reference Value) 

23.  NVR 
Krajowy rejestr pojazdów kolejowych  

(ang. National Vehicle Register) 

24.  PKBWK 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych – 

niezależna, stała komisja działająca przy ministrze właściwym 

ds. transportu, prowadząca badania poważnych wypadków, 

wypadków i incydentów 

25.  PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

26.  POIiŚ 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, stanowiący 

część Narodowej Strategii Spójności 

27.  POU / ECM 
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego  

(ang. Entity in Charge of Maintenance) 
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28.  Poważny wypadek 

Każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym 

podobnym zdarzeniem, mającym oczywisty wpływ na regulacje 

bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem:  

- z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 

pięcioma ciężko rannymi osobami lub  

- powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, 

infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać 

natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek 

na co najmniej 2 miliony euro 

29.  Prezes UTK Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

30.  
Przewodniczący 

PKBWK 

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Kolejowych 

31.  Regulamin RID 
Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów 

niebezpiecznych 

32.  Rejestr Maszynistów 

Aplikacja informatyczna, będącą narzędziem do monitorowania 

kwalifikacji maszynistów (w latach 2012-2015 nosiła nazwę 

„Rejestr Praw Kierowania”) 

33.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 1077/2012 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 z 16 listopada 2012 r. 

w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 

do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. 

bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 

autoryzacji bezpieczeństwa (Dz. U. UE L 320 z 17 listopada 

2012 r. str. 3 i nast.) 

34.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 445/2011 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. 

w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych 

za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 

35.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 402/2013 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013  

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 352/2009 

36.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 1078/2012 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012  

z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być 

stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców 

infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 

autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne 

za utrzymanie 
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37.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 1158/2010 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010  

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami 

dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa 

(Dz. U. UE L 326/11 z 10 grudnia 2010 r.) 

38.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 1302/2014 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014  

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — 

lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej  

(Dz. U. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 228) 

39.  
Rozporządzenie (WE) 

nr 1371/2007 

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw 

i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

(Dz. U. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.) 

40.  

Rozporządzenie 

Komisji (UE) 

nr 1169/2010 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1169/2010  

z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami 

dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie 

bezpieczeństwa (Dz. U. UE L 327/13 z 11 grudnia 2010 r.) 

41.  

Rozporządzenie 

w sprawie poważnych 

wypadków, wypadków i 

incydentów 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, 

wypadków i incydentów w transporcie kolejowym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 369) 

42.  

Rozporządzenie 

w sprawie ogólnych 

warunków 

technicznych 

eksploatacji pojazdów 

kolejowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 

technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych  

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 226) 

43.  

Rozporządzenie 

w sprawie ośrodków 

szkolenia 

i egzaminowania 

maszynistów oraz 

kandydatów 

na maszynistów 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia 

i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1566) 

44.  

Rozporządzenie 

w sprawie trybu 

wykonywania kontroli 

przez Prezesa UTK 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. 

w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 388) 
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45.  

Rozporządzenie 

w sprawie 

dopuszczania do 

eksploatacji 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

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

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 720) 

46.  

Rozporządzenie 

w sprawie warunków 

technicznych, jakim 

powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii 

kolejowych oraz 

bocznic kolejowych 

z drogami i ich 

usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1744) 

47.  

Rozporządzenie 

w sprawie systemu 

zarządzania 

bezpieczeństwem 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. 

w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 328) 

48.  RZK 

Rejestr Zdarzeń Kolejowych, prowadzony przez Prezesa UTK 

w oparciu o dane przekazywane przez zobowiązane podmioty 

funkcjonujące w sektorze transportu kolejowego 

49.  
sieć funkcjonalnie 

oddzielona 

sieci, które są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu 

kolejowego i są z założenia przeznaczone do prowadzenia 

pasażerskich przewozów lokalnych, miejskich lub podmiejskich 

(Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. i Pomorska Kolej 

Metropolitalna S.A.) 

50.  SBL Samoczynna blokada liniowa 

51.  SMGS 
Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej 

(SMGS) 

52.  SMS 
System Zarządzania Bezpieczeństwem  

(ang. Safety Management System) 

53.  SOK Straż Ochrony Kolei 

54.  SOLM 

System Obsługi Licencji Maszynisty - system teleinformatyczny, 

umożliwiający wnioskodawcom składanie wniosków o wydanie 

licencji maszynisty za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług publicznych 
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55.  SPAD 

Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” 

lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo 

uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 

(ang. signals passed at danger) 

56.  SSP Samoczynna sygnalizacja przejazdowa 

57.  
Sytuacja potencjalnie 

niebezpieczna 

Sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe nie będące 

poważnym wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące 

nieznaczny wzrost ryzyka – do kontrolowanego poziomu 

nieprzekraczającego poziomu ryzyka akceptowalnego 

58.  TSI Techniczne specyfikacje interoperacyjności 

59.  Urządzenia SRK Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

60.  

Ustawa o przewozie 

towarów 

niebezpiecznych 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 z późn. zm.) 

61.  
Ustawa o systemie 

oceny zgodności 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1226) 

62.  
Ustawa o transporcie 

kolejowym 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.) 

63.  UTK, Urząd Urząd Transportu Kolejowego 

64.  Wypadek 

Niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń 

z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne 

konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; 

do wypadków zalicza się w szczególności:  

a) kolizje; 

b) wykolejenia;  

c) zdarzenia na przejazdach;  

d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd 

kolejowy będący w ruchu;  

e) pożar pojazdu kolejowego 

65.  Zdarzenie Poważny wypadek, wypadek lub incydent 
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2. Wstęp 
„Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2017 r.” opisuje stan bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym w 2017 r. Wskazuje obszary krytyczne, określa prawdopodobne przyczyny ich 

występowania oraz identyfikuje działania korygujące, na realizację których powinien zostać położony 

nacisk w kolejnych latach. Jego celem jest przedstawienie kompleksowego i szczegółowego obrazu stanu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, mogącego stanowić podstawę do podejmowania dalszych działań 

na rzecz jego poprawy. 

Dokument został podzielony na kilka kluczowych rozdziałów, w których szerzej opisane zostały 

następujące zagadnienia: 

˗ Uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego; 

˗ Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej; 

˗ Ocena stanu technicznego pojazdów kolejowych; 

˗ Analiza zdarzeń kolejowych; 

˗ Zdarzenia z udziałem osób nieuprawnionych przebywających na terenie kolejowym; 

˗ Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych; 

˗ Zalecenia PKBWK i alerty bezpieczeństwa; 

˗ Działania chuligańskie na sieci kolejowej; 

˗ Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych; 

˗ Działalność Prezesa UTK w 2017 r.; 

˗ Dodatkowe działania Prezesa UTK realizowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego oraz promowania rozwoju kultury bezpieczeństwa. 

Sprawozdanie zostało opracowane przede wszystkim na podstawie analizy danych statystycznych 

zgromadzonych w prowadzonym przez Prezesa UTK rejestrze zdarzeń kolejowych. Do tego rejestru 

trafiają informacje dostarczane przez podmioty rynku kolejowego w trybie określonym w przepisach 

prawa. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem dane i informacje dotyczące działań eksploatacyjnych 

prowadzonych na liniach kolejowych zarządzanych łącznie przez 11 autoryzowanych zarządców 

infrastruktury oraz dwóch zarządców działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa - 

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

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

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

zobowiązane do monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce koncentruje się 

w większości przypadków na sieci głównego zarządcy infrastruktury (PKP PLK) lub sieciach wyłącznie 

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

3.1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu kolejowego 

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

funkcjonowanie systemu kolejowego ponoszą podmioty działające w jego ramach. Odpowiedzialność 

ta dotyczy zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, a także ich podwykonawców 

i dostawców. Ryzyko w systemie generowane jest przez poszczególne podmioty i tylko przez nie może być 

skutecznie identyfikowane i kontrolowane. Odbywa się to m.in w oparciu o jednolite i obowiązkowe 

narzędzia, takie jak wspólna metoda bezpieczeństwa dotycząca oceny ryzyka (Rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 402/2013 podlegające stosowaniu od maja 2015 r.) oraz wspólna metoda bezpieczeństwa 

dotycząca monitorowania (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012).  

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

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

odgrywa tutaj aktywne i odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem przez poszczególne podmioty, 

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

odpowiednich ram prawnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze transportu kolejowego, 

w tym rozwiązań ukierunkowanych na samodzielne zarządzanie bezpieczeństwem w prowadzonej 

działalności. Władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia oceny zdolności poszczególnych 

przedsiębiorstw do spełniania wymagań prawnych i bezpiecznego funkcjonowania w sektorze transportu 

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

do bezpiecznego zarządzania prowadzoną działalnością. 

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

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

zdolności podmiotów do samodzielnego, kompleksowego i odpowiedzialnego zarządzania 

bezpieczeństwem w prowadzonej działalności. 
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Do realizacji wyżej postawionych celów służą wdrożone w podmiotach Systemy Zarządzania 

Bezpieczeństwem. Jednym z ich podstawowych elementów jest tzw. zarządzanie zmianą. Według art. 4 

ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013 w przypadku, gdy proponowana zmiana ma wpływ 

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

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

dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

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

uwzględniający istnienie barier zabezpieczających poza ocenianym systemem; 

˗ innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany: kryterium to obejmuje innowacje 

dotyczące zarówno całego sektora kolejowego, jak i organizacji wprowadzającej zmianę; 

˗ złożoność zmiany; 

˗ monitoring: niezdolność monitorowania wprowadzonej zmiany podczas całego cyklu życia 

systemu i dokonywania interwencji; 

˗ odwracalność zmiany: niezdolność powrotu do systemu sprzed zmiany; 

˗ dodatkowość: ocena znaczenia zmiany z uwzględnieniem wszystkich przeprowadzonych 

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

ocenione jako znaczące. 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 szczegółowo opisuje kroki, jakie powinno się podjąć 

w przypadku uznania zmiany za znaczącą. Są one określane jako proces oceny ryzyka składający się 

z analizy ryzyka i wyceny ryzyka związanego z zidentyfikowanymi zagrożeniami, a następnie wykazania 

zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Razem z procesem zarządzania wszystkimi zidentyfikowanymi 

zagrożeniami i związanymi z nimi środkami bezpieczeństwa stanowią one wieloetapowy proces 

zarządzania ryzykiem.  

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

według metodyki opisanej w wyżej wymienionych rozporządzeniach. 

 

3.2. Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w systemie 
bezpieczeństwa kolejowego 

Zadania Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego realizowane są przede wszystkim 

w oparciu o przepisy: 

˗ ustawy o transporcie kolejowym; 

˗ ustawy o systemie oceny zgodności; 

˗ ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Prezes UTK, pełniąc rolę krajowej władzy bezpieczeństwa, realizuje również szereg zadań wynikających 

bezpośrednio z przepisów prawa europejskiego. Zadania te opierają się na wspólnych dla wszystkich 

państw członkowskich zasadach, a ich celem jest zapewnienie jednolitych warunków dla bezpiecznego 

funkcjonowania sektora kolejowego w skali całej Unii Europejskiej. 

  



 

 

  Uwarunkowania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego 

15 

3.2.1. Stanowiska Prezesa UTK 

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

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

w sprawie wymagającej wyjaśnienia czy rozstrzygnięcia. 

W 2017 r. Prezes UTK wydał 19 stanowisk, opublikowanych na stronie internetowej UTK: 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w dokumentacji związanej 

ze zdarzeniami kolejowymi; 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 28 listopada 2017 r. w sprawie udziału podmiotów odpowiedzialnych 

za utrzymanie (ECM) oraz dysponentów pojazdów w pracach komisji kolejowych; 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty za dostęp do torów na bocznicach 

kolejowych od 10 grudnia 2017 r.; 

˗ Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowelizacji ustawy o transporcie 

kolejowym (15 listopada 2017 r.); 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 16 października 2017 r. w sprawie wyrobów posiadających świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie niż wynika to z rozporządzenia 720; 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 21 września 2017 r. w sprawie infrastruktury prywatnej;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK 28 lipca 2017 r. w zakresie rekomendacji korzystania z torów 

przejazdowych znajdujących się na infrastrukturze prywatnej, stanowiących dojazd do innej 

infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK 17 lipca 2017 r. w sprawie powierzania osobom zatrudnionym 

na stanowisku konduktora obowiązków podawania sygnału Rp 13;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 3 lipca 2017 r. w sprawie prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych 

przez dysponenta;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 24 maja 2017 r. dotyczące składników interoperacyjności 

w podsystemie strukturalnym „Infrastruktura”; 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 17 maja 2017 r. dotyczące wymagań dla symulatora pojazdu 

kolejowego;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 26 kwietnia 2017 r. dotyczące typów budowli i urządzeń, dla których 

należy wystawić deklarację zgodności z typem;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 20 kwietnia 2017 r. w zakresie ważności ubezpieczenia OC i licencji 

przewoźnika kolejowego;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 14 kwietnia 2017 r. dotyczące trybu zezwoleniowego dopuszczania 

do eksploatacji nowych i zmodernizowanych wagonów towarowych;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK 7 kwietnia 2017 r. dotyczące okresów przejściowych TSI Loc&Pass; 

˗ Informacja w sprawie udostępniania danych z RINF na potrzeby organów podatkowych;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 28 marca 2017 r. w sprawie terminów realizacji obowiązków nowych 

zarządców infrastruktury oraz operatorów obiektów infrastruktury usługowej;  

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 21 marca 2017 r. w sprawie stosowania składników interoperacyjności; 

˗ Stanowisko Prezesa UTK z 17 stycznia 2017 r. w sprawie licencji na wykonywanie przewozów 

próżnych składów pasażerskich.  

https://utk.gov.pl/download/1/41930/29122017StanowiskoPrezesaUTKAneks.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41930/29122017StanowiskoPrezesaUTKAneks.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41741/DN-WPZ498220172PS-StanowiskoPrezesaUTKECM.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41741/DN-WPZ498220172PS-StanowiskoPrezesaUTKECM.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41671/StanowiskoPrezesaUTKwsoplatzadostepdotorownabocznicachkolejowychpo101217.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41671/StanowiskoPrezesaUTKwsoplatzadostepdotorownabocznicachkolejowychpo101217.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41655/1511StanowiskoPrezesaUTKFAQ.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41655/1511StanowiskoPrezesaUTKFAQ.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41489/StanowiskoPrezesaUTKwsprawiewyrobowposiadajacychswiadectwadopuszczeniadoeksploat.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41489/StanowiskoPrezesaUTKwsprawiewyrobowposiadajacychswiadectwadopuszczeniadoeksploat.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/41353/210917StanowiskoPrezesaUTKdotinfrastrukturyprywatnej.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/40614/StanowiskowsprawieudostepnianiainfrastrukturyV2.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/40614/StanowiskowsprawieudostepnianiainfrastrukturyV2.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/40614/StanowiskowsprawieudostepnianiainfrastrukturyV2.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/39493/170717DNStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/39493/170717DNStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/38790/StanowiskoPrezesaUTK-dysponentpojazdukolejowego.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/38790/StanowiskoPrezesaUTK-dysponentpojazdukolejowego.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/36869/Stanowiskoskladnikiinteroperacyjnosci03082017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/36869/Stanowiskoskladnikiinteroperacyjnosci03082017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/36808/Wymaganiadlasymulatora-stanowisko17052017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/36808/Wymaganiadlasymulatora-stanowisko17052017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/35923/26042017DZTIStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/35923/26042017DZTIStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/35267/DRRKStanowiskoPrezesaUTK20042017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/35267/DRRKStanowiskoPrezesaUTK20042017.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/34671/14042017-Trybzezwoleniowy.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/34671/14042017-Trybzezwoleniowy.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/34148/07042017DZTIStanowiskoPrezesaUTKdotyczaceokresowprzejsciowychTSILocPass.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/34139/InformacjadotudostepnianiaRINFnapotrzebypodatkowe.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/33560/2803DRRKStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/33560/2803DRRKStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/33559/Stanowisko2103.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/30547/StanowiskoUTKwsprawielicencjinawykonywanieprzewozowproznychskladowpasazerskich.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/30547/StanowiskoUTKwsprawielicencjinawykonywanieprzewozowproznychskladowpasazerskich.pdf
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3.2.2. Lista Prezesa UTK 

Wymagania techniczne stawiane w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowym projektom pojazdów 

kolejowych i wyrobów powinny być stale monitorowane i aktualizowane. Muszą one uwzględnić postęp 

technologiczny lub potrzeby społeczne. Cel ten został wprost wskazany w odniesieniu do technicznych 

specyfikacji interoperacyjności (TSI) w dyrektywie w sprawie interoperacyjności. Za jego realizację 

odpowiedzialna jest Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Krajowa część wymagań technicznych podlega 

weryfikacji Prezesa UTK i jest publikowana w ramach tzw. Listy Prezesa UTK. Wymagania krajowe 

zawarte w tym dokumencie uzupełniają wymagania techniczne zawarte w TSI. 

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z podmiotami rynku kolejowego, na początku 2017 r. 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowana została 

nowa Lista Prezesa UTK w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 

normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei.  

Aktualizacja wymagań technicznych odpowiadająca tendencjom rynkowym jest zadaniem kluczowym 

w kontekście bezpieczeństwa transportu kolejowego. Gwarantuje, że wyroby i pojazdy kolejowe 

wprowadzane na rynek będą zapewniały poziom bezpieczeństwa ściśle określony w najnowszych 

wydaniach dokumentów normalizacyjnych. Jedną ze zmian wpisujących się w tę tendencję jest 

aktualizacja wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych poprzez 

wprowadzenie obowiązku stosowania norm z grupy PN-EN 45545. Normy te stanowią pierwszy 

zharmonizowany zbiór regulacji dla tej części oceny nowego i zmodernizowanego taboru. 

Nowe wymagania techniczne zawarte w Liście Prezesa UTK mają zastosowanie do wszystkich projektów 

nowych i modernizowanych pojazdów kolejowych oraz wyrobów wprowadzonych do eksploatacji 

po 27 stycznia 2017 r. W dokumencie przewidziano rozwiązania przejściowe dotyczące projektów 

będących na zaawansowanym etapie realizacji. 

Oprócz aktualizacji wymagań technicznych, w ramach Listy Prezesa UTK wprowadzono również istotne 

zmiany w strukturze dokumentu. Ich celem było uporządkowanie i skategoryzowanie poszczególnych 

wymagań. Listę Prezesa UTK podzielono na następujące obszary weryfikacji: 

˗ wymagania techniczne dla typów budowli i urządzeń kolejowych, dla których konieczne jest 

uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu; 

˗ wymagania dla podsystemów strukturalnych i pojazdów kolejowych w zakresie punktów 

otwartych i szczególnych przypadków we właściwych TSI; 

˗ wymagania dla pojazdów kolejowych, dla których nie stosuje się TSI. 

Precyzyjne wskazanie wymagań wraz z odniesieniem do poszczególnych przypadków pozwala 

na ograniczenie ryzyka błędnego zastosowania lub pominięcia niektórych z nich już na etapie 

projektowania. Miałoby to niewątpliwy wpływ na realizację inwestycji. Przyjęta struktura Listy Prezesa 

UTK jest znacznie czytelniejsza dla odbiorcy.  

W 2017 r. Prezes UTK podpisał z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, Republiki 

Słowackiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Austrii, Królestwa Niderlandów oraz Węgier 

porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania weryfikacji technicznej prowadzonej w oparciu 

o wymagania zawarte w krajowych listach specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych 

(tzw. porozumienie GIG-CEN). Działanie to miało na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

związanych z koniecznością powtarzania badań i sprawdzeń w odniesieniu do norm krajowych 

o komplementarnym zakresie wymagań.  
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3.3. Zmiany otoczenia prawnego 

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym znowelizowanej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. 

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz.1923) zarządcy 

infrastruktury do 9 grudnia 2017 r. byli zobowiązani do przygotowania statutu sieci kolejowej. 

W dokumencie tym zarządca wskazuje zarządzane przez siebie linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz 

inne drogi kolejowe, a także określa, które z nich stanowią infrastrukturę udostępnianą, a które prywatną. 

Brak statutu sieci jest równoznaczny z nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury 

nieczynnej, co wynika z art. 5 ust. 2b ustawy o transporcie kolejowym. 

10 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa UTK, za które pobierane 

są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U. z 2017 r., poz. 901). Zostały 

wprowadzone obniżone stawki za: wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdów 

kolejowych zgodnych z typem już dopuszczonym do eksploatacji (uprzednio: od 4 000 zł do 3 000 euro; 

obecnie: 300 zł); nadanie europejskiego numeru pojazdu kolejowego – EVN (uprzednio 200 zł; 

obecnie: 100 zł); zmianę danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych – NVR (uprzednio: 200 zł; 

obecnie: 50 zł) oraz podwyższone stawki za rozpatrywanie spraw dotyczących wydania decyzji 

stwierdzającej czy niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

dla podsystemu strukturalnego po modernizacji (uprzednio od 2 000 do 32 000 zł, obecnie od 3 000 zł 

do równowartości w złotych 30 000 euro). 

Zmiany dotyczą wszystkich wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r. Zmiana wprowadzona została 

z inicjatywy Prezesa UTK po analizie wysokości stawek administracyjnych pobieranych za analogiczne 

czynności w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

13 maja 2017 r. weszła w życie zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz.U. z 2017 r. poz. 934) 

Rozporządzenie odpowiada treścią poprzednio obowiązującemu aktowi wykonawczemu, a jego 

wprowadzenie było konsekwencją zmiany ustawy o transporcie kolejowym. 

Tab. 1 Zmiany w przepisach prawa – wynikające z regulacji UE 

Zmiany 
w Dyrektywie 

w sprawie 
bezpieczeństwa 

kolei 

Transponowano 
(T/N) Odniesienie prawne Data wejścia 

w życie 

Dyrektywa 
2008/57/WE 

T 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 
21 kwietnia 2017 r. w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 934). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków technicznych eksploatacji pojazdów 
kolejowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1525). 

13.05.2017 r. 
 
 
 
 
25.08.2018 r. 
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Tab. 2 Zmiany w przepisach prawa – regulacje krajowe 

Prawodawstwo 
i uregulowania 

Odniesienie 
prawne 

Data 
wejścia 
w życie 

Opis zmiany Powody zmiany 

Dotyczące 
krajowego organu 
ds. bezpieczeństwa 
 

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury 
i Budownictwa 
z dnia 
28 lipca 2017 r. 
zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie 
ogólnych 
warunków 
technicznych 
eksploatacji 
pojazdów 
kolejowych  
(Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1525) 

25.08. 
2017 r. 

Zmiana wyłączyła 
z obowiązku 
stosowania § 13 i § 17 
zmienianego 
rozporządzenia1  
Równolegle 
w projekcie 
wprowadzono zmiany 
w § 17 dla 
zapewnienia 
spójności z nowym 
zakresem stosowania 
tego przepisu. Z tego 
względu w ust. 2  
w § 17 z katalogu 
podmiotów 
uprawnionych 
do wnioskowania 
o zatwierdzenie DSU 
wykreślone zostały 
podmioty 
odpowiedzialne 
za utrzymanie 
pojazdu kolejowego 
(ECM) oraz 
dysponenci. 

Konieczność zmiany dotychczasowego 
rozporządzenia wynikała z zarzutów 
formalnych postawionych przez Komisję 
Europejską (uchybienie nr 2016/2059) 
w zakresie nieprawidłowej transpozycji 
do krajowego porządku prawnego 
przepisów prawa unijnego, w szczególności 
dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 
wspólnotowych oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie 
przyznawania licencji przedsiębiorstwom 
kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE 
w sprawie alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej 
oraz certyfikację w zakresie 
bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 
z 30.04.2004 r., str. 44, z późn. zm.) oraz 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/57/WE  
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei 
we Wspólnocie  
(Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008 r.,  
str. 1, z późn. zm.). Komisja Europejska 
argumentowała m.in., że dopuszczenie 
pojazdu kolejowego do eksploatacji 
nie może być uzależnione od zatwierdzenia 
dokumentacji systemu utrzymania (DSU). 
Zakres kontroli ze strony krajowego 
organu ds. bezpieczeństwa w ramach 
procedury dopuszczania do eksploatacji 
jest bowiem wyraźnie określony 
w przepisach dyrektywy 2008/57/WE 
i ogranicza się wyłącznie do kwestii 
wymienionych w art. 22 ust. 2, art. 23 
ust. 4, art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2 tej 
dyrektywy, w zależności od trybu 
dopuszczenia. W przepisach tych brak jest 
jakiejkolwiek wzmianki o zatwierdzaniu 
przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
dokumentacji dotyczącej utrzymania. 

Dotyczące 
przedsiębiorstw 
kolejowych 
/zarządców 
infrastruktury 
/podmiotów 
odpowiedzialnych 
za utrzymanie 

Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 
25 maja 2017 r. 
w sprawie 
ubezpieczenia 
przewoźnika 
kolejowego 
(Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1033) 

30.05. 
2017 r. 

Określenie terminu 
powstania obowiązku 
ubezpieczenia 
przewoźnika 
kolejowego oraz 
minimalnej sumy 
gwarancyjnej. 

Wykonanie delegacji ustawowej z art. 46 
ust. 12 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2117, z późn. zm.) 

                                                                            

1 Przepisy te określają zawartość dokumentacji systemu utrzymania (DSU) – § 13 i wprowadzają obowiązek jej zatwierdzania przez 
Prezesa UTK – § 17 dla pojazdów kolejowe podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR). 
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3.4. Projekt systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo 

W ramach swoich zadań ustawowych Prezes UTK kreuje bezpieczne i konkurencyjne warunki 

świadczenia usług transportu kolejowego. Jednym z podstawowych środków realizacji tego celu jest 

analiza danych pozyskiwanych od podmiotów rynku kolejowego, ich przetwarzanie oraz szybka 

i skuteczna reakcja na uzyskane wnioski. 

W Urzędzie Transportu Kolejowego powstała inicjatywa stworzenia nowoczesnego narzędzia 

informatycznego do realizacji tego celu. W roku 2017 opracowano projekt systemu Kolejowe 

e-Bezpieczeństwo. System ten będzie narzędziem wspierającym monitorowanie stanu bezpieczeństwa 

kolejowego w Polsce oraz umożliwi precyzyjne zaplanowanie działań nadzorczych oraz działań 

proaktywnych nakierowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Kolejowe e-Bezpieczeństwo 

będzie centralną bazą danych gromadzonych przez Prezesa UTK, nadsyłanych głównie przez podmioty 

rynku kolejowego oraz inne organy i podmioty spoza niego. Narzędzie w kolejnych latach rozwijane będzie 

w myśl założeń ogólnych – ciągłego rozwoju i optymalizacji. 

Zunifikowanie zakresu i formy przekazywanych danych, a także zapewnienie sprawnie działającej 

aplikacji do ich przetwarzania pozwoli na pozyskanie danych przy możliwie najmniejszej pracochłonności 

i obciążeniu administracyjnym. System ten umożliwi szybką analizę zebranych danych, wyciąganie 

wniosków i określanie działań zmierzających w stronę likwidacji zagrożeń w transporcie kolejowym 

i wzmacnianie szans rozwojowych stojących przed sektorem. 

Projekt będzie realizowany w 2018 r. 
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4. Działania nadzorcze 
Głównym celem prowadzonych przez Prezesa UTK działań nadzorczych jest zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania rynku kolejowego. Wyniki podejmowanych czynności pozwalają na określenie obszarów 

newralgicznych, w których wymagane jest podjęcie działań naprawczych, co z kolei umożliwia stały 

rozwój i doskonalenie zarówno poszczególnych podmiotów działających w branży kolejowej, jak i systemu 

kolejowego jako całości. 

Prezes UTK, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 1077/2012 sporządza corocznie dokument 

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

dokumentu są gromadzone w Urzędzie dane statystyczne dotyczące przede wszystkim realizowanych 

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

monitorowanie poziomu bezpieczeństwa rynku kolejowego, wskazywanie obszarów problemowych, 

które wymagają prowadzenia wzmożonych czynności kontrolnych, określenie obszarów priorytetowych 

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

pozwala zarówno na ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w przyjętym okresie 

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

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

które mogą zaburzać właściwe funkcjonowanie tego sektora. Wskazane powyżej analizy stanowią więc 

punkt wyjściowy dla określenia konkretnych obszarów dla prowadzonych przez Prezesa UTK działań 

nadzorczych. 

Niezależnie od opracowanego planu nadzoru, w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia 

zagrożenia Prezes UTK podejmuje dodatkowe działania. Stanowią one reakcję na wpływające do Urzędu 

zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego lub wynikają z prowadzonych na bieżąco 

analiz danych statystycznych oraz z monitorowania rynku kolejowego.  

W 2017 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 5 406 działań nadzorczych (5 133 w 2016 r. oraz 3 144 

w 2015 r.). Przez ostatni rok wzrost liczby działań wyniósł 5% (2017/2016), a w stosunku 

do roku 2015 o blisko 72%.  
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W 2017 r. przeprowadzono 1 837 działań nadzorczych w terenie, w których zdecydowaną większość, 

bo ponad 78%, stanowiły kontrole. Pozostałe działania wyniosły odpowiednio: czynności sprawdzające 

na gruncie – ok. 21% oraz oględziny w toku postępowania administracyjnego – ok. 1%.  

Należy podkreślić znaczący udział kontroli w ogólnej liczbie działań Prezesa UTK. W toku postępowania 

kontrolnego weryfikacji poddawana jest zgodność prowadzonej działalności przedsiębiorcy 

z obowiązującymi przepisami prawa. Działania te realizowane są zarówno w określonych obszarach 

funkcjonowania tych przedsiębiorstw, jak i całego systemu. 

W trakcie realizowanych w 2017 r. czynności stwierdzono 3 684 nieprawidłowości. Warto zwrócić uwagę, 

że wartość ta w kolejnych latach ulega zmniejszeniu. Porównując rok 2017 do 2016 liczba 

nieprawidłowości stwierdzanych w toku prowadzonych działań nadzorczych spadła o ok. 26%, 

a w porównaniu do 2015 r. spadek wyniósł ok. 45%. 

 Ogólne dane statystyczne za lata 2015–2017 

 

 Rodzaj działań nadzorczych realizowanych w terenie w 2017 r. 
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Na przełomie kolejnych lat odnotowano stały wzrost liczby prowadzonych działań nadzorczych, przy 

jednoczesnym zmniejszaniu liczby stwierdzanych nieprawidłowości. Oznacza to, że spada ogólny 

wskaźnik nieprawidłowości, czyli średnia liczba nieprawidłowości stwierdzana w trakcie jednego 

działania nadzorczego. Nadzór nad rynkiem kolejowym pozwolił na ograniczenie liczby naruszeń, które 

wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na poziom bezpieczeństwa. Zmiana ta nie jest związana 

wyłącznie z nakładanymi sankcjami, ale również ze wzrostem świadomości przedsiębiorstw kolejowych 

oraz wdrażaniem zasad i wartości kultury bezpieczeństwa promowanej i rozwijanej przez UTK. 

W celu kompleksowej analizy działań nadzorczych warto również wskazać obszary, w których czynności 

te były podejmowane. Porównanie danych z 2017 oraz 2016 r. umożliwia wskazanie zmian i trendów 

w poszczególnych grupach tematycznych, w których prowadzone są czynności kontrolne.  

 

 

 

  



 

 23 

  Działania nadzorcze 

Tab. 3 Wybrane obszary, w których podczas działań nadzorczych stwierdzono nieprawidłowości. 
Lata 2016-2017. 

Szczegółowy zakres działania 
Liczba działań 

2017 

Liczba działań, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

2017 

Łączna liczba 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 
2017 

Wskaźnik 
nieprawidłowości 

2017 

Wskaźnik 
nieprawidłowości 

2016 

Zmiana wskaźnika 
2017/2016 

Stopień przygotowania zarządców 
infrastruktury i przewoźników 
kolejowych do pracy w warunkach 
zimowych 

8 1 2 0,25 3 -2,75 

Wdrożenie/ funkcjonowanie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem 168 130 924 5,50 7,6 -2,10 

Stan techniczny, proces utrzymania 
i klasyfikacja skrzyżowań linii 
kolejowych z drogami publicznymi 

117 54 250 2,14 3,55 -1,41 

Stan techniczny i proces utrzymania 
urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym 

80 30 150 1,88 2,46 -0,58 

Prowadzenie ruchu kolejowego 159 54 121 0,76 1,26 -0,50 

Kwalifikacje pracowników związanych 
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 803 63 115 0,14 0,59 -0,45 

Wdrożenie/ funkcjonowanie systemu 
zarządzania utrzymaniem 55 40 289 5,25 5,61 -0,36 

Przestrzeganie praw pasażerów 
i jakości usług w transporcie 
kolejowym 

368 81 228 0,62 0,95 -0,33 

Funkcjonowanie podmiotów 
uprawnionych do przeprowadzania 
badań lekarskich i psychologicznych 

3 0 0 0,00 0,29 -0,29 

Ośrodki szkolenia i egzaminowania 
osób ubiegających się o licencję 
i świadectwo maszynisty 

23 8 11 0,48 0,74 -0,26 

Przygotowanie i realizacja procesu 
przewozowego 185 72 169 0,91 1,11 -0,20 

Nadzór nad rynkiem wyrobów 
stosowanych w kolejnictwie 111 15 27 0,24 0,43 -0,19 

Praca komisji egzaminacyjnych 427 8 21 0,05 0,17 -0,12 

Postępowania prowadzone przez 
komisje kolejowe 2238 60 76 0,03 0,11/0,16* -0,08 

Spełnianie zasadniczych wymagań 
przez koleje linowe 41 1 2 0,05 0,06 -0,01 

Nadzór nad ciśnieniowymi 
urządzeniami transportowymi 21 1 1 0,05 0,05 0,00 

Stan techniczny i proces utrzymania 
infrastruktury torowej i przyległych 
gruntów 

240 100 580 2,42 2,27 0,15 

Proces przewozu koleją towarów 
niebezpiecznych 60 34 77 1,28 1,08 0,20 

Stan techniczny, proces utrzymania 
i oznakowania pojazdów 134 63 216 1,61 1,2 0,41 

Bezpieczeństwo eksploatacji bocznic 
kolejowych 72 36 326 4,53 4,04 0,49 

Stan techniczny i proces utrzymania 
sieci trakcyjnej 23 15 44 1,91 0,21 1,70 

* dane bez uwzględnienia czynności, które mają na celu wyłącznie pozyskanie informacji niezbędnych w procesie nadzoru. Czynności 
te nie kończą się stwierdzeniem nieprawidłowości, lecz stanowią podstawę do podjęcia dalszych działań nadzorczych. 
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W zdecydowanej większości obszarów w odniesieniu do roku 2016 wskaźnik nieprawidłowości zmalał. 

Taki wynik osiągnięty został w przypadku 15 z 21 analizowanych zakresów. Jest to wyraźny sygnał 

wzrastającego poziomu bezpieczeństwa w systemie kolejowym. Najbardziej znaczące zmniejszenie 

wskaźnika nieprawidłowości odnotowano w następujących obszarach (wartości poniżej -1): 

˗ stopień przygotowania zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych do pracy 

w warunkach zimowych (-2,75); 

˗ wdrożenie/funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem (-2,10); 

˗ stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacja skrzyżowań linii kolejowych z drogami 

publicznymi (-1,41); 

Wzrost wskaźnika został natomiast odnotowany m.in. w obszarach: 

˗ stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej (+1,70); 

˗ bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych (+0,49); 

˗ stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów (+0,41). 

W przypadku nadzoru nad ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi wskaźnik pozostał 

na niezmienionym poziomie.  

Zakresy, w których wskaźnik nieprawidłowości wzrósł, zostały wskazane jako priorytety nadzoru 

w 2018 r., co wiąże się z prowadzeniem wzmożonych działań nadzorczych oraz stałym monitorowaniem 

wyników prowadzonych czynności kontrolnych. 

W wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń, w 2017 r. Prezes UTK wydał łącznie 713 decyzji 

administracyjnych. Dotyczyły one głównie: 

˗ wyłączenia z eksploatacji lub ograniczenia eksploatacji pojazdu kolejowego (408 decyzji); 

˗ stwierdzenia naruszeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wraz z nakazem ich usunięcia 

(77 decyzji); 

˗ wstrzymania lub wprowadzenia ograniczeń ruchu kolejowego (34 decyzje); 

˗ cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu (5 decyzji); 

˗ nałożenia kary pieniężnej (21 decyzji). 

Ponadto Prezes UTK wydał decyzje w zakresie przedłużenia terminu zakończenia postępowania 

prowadzonego przez komisję kolejową (155 decyzji) oraz inne.  

W przypadku postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kar pieniężnych łączna ich suma 

w 2017 r. wyniosła ponad 600 tys. zł. 
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5. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli 
W ramach nadzoru nad podmiotami, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego 

i eksploatację kolei, Prezes UTK prowadził działania nadzorcze na zlecenie NIK (w związku z kontrolą 

P/17/031). Działania te dotyczyły stanu techniczno–eksploatacyjnego infrastruktury oraz pojazdów 

kolejowych. Prace zostały podzielone na kilka etapów, w zależności od obszaru działania podmiotów 

wskazanych do przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

Działania kontrolne infrastruktury kolejowej zostały zaplanowane jako trzyetapowy proces nadzorczy:  

˗ objazd linii kolejowej z użyciem wideo-rejestratora; 

˗ działania w terenie na wybranych odcinkach linii skontrolowanych podczas objazdu linii; 

˗ działania w siedzibie kontrolowanego zarządcy infrastruktury. 

Kontrola kolejowych pojazdów pasażerskich i towarowych odbywała się w dwóch etapach: 

˗ działania w miejscach postoju pojazdów kolejowych (ewentualnie w trakcie jazd kontrolnych); 

˗ działania w siedzibie kontrolowanego przewoźnika kolejowego. 

Kontrole realizowane były od maja do sierpnia 2017 r. W trakcie prowadzonych działań nadzorem objęto 

46 podmiotów, w tym 23 licencjonowanych przewoźników kolejowych osób i rzeczy oraz 23 zakłady 

PKP PLK. 

W ramach kontroli infrastruktury kolejowej sprawdzano m.in. ogólny stan techniczny linii kolejowej, 

widoczność sygnałów i wskaźników oraz ich stan techniczny, występowanie tzw. „dzikich przejść”, 

uprzątnięcie z torowisk elementów nawierzchniowych i innych materiałów budowlanych pozostawionych 

po robotach remontowych, występowanie pozostałości po usypach węgla lub innych materiałach, 

roślinność ograniczającą widoczność sygnałów i wskaźników oraz utrudniającą personelowi posterunków 

technicznych obserwację pociągów. 

W drugim etapie prowadzono weryfikację ogólnego stanu technicznego torów i rozjazdów, torów 

do awaryjnego odstawiania wagonów z towarami niebezpiecznymi, urządzeń SRK, sieci trakcyjnej, 

infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, DSAT, łączności przewodowej i łączności radiowej 

oraz zasilających urządzenia SRK – tablic rozdzielczych, podstawowych i rezerwowych źródeł zasilania. 

Dla przejazdów kolejowo-drogowych sprawdzono zapewnienie widoczności pociągów użytkownikom 

dróg, działanie urządzeń zabezpieczenia ruch na przejazdach kat. A, B i C oraz właściwą sygnalizację 

przejazdów od strony dróg i torów. 

W trzecim etapie kontrolą objęto m.in. wykonanie decyzji administracyjnych wydanych w latach 2015–

2016, proces utrzymania linii kolejowych (wykonanie wymaganych przeglądów, napraw oraz kwalifikacje 

pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego). 

Na podstawie zrealizowanych działań nadzorczych zidentyfikowano obszary w działalności zarządcy 

infrastruktury, w których stwierdzono naruszenia przepisów. Nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

˗ stanu utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym: 

˗ nieprawidłowego utrzymania nawierzchni torowej i podtorza – roślinność na ławach 

torowiska, zachwaszczenie podsypki; 

˗ niezachowania odległości usytuowania drzew i krzewów w pasie szerokości 15 m licząc od osi 

toru; 

˗ nieprawidłowego oznakowania linii kolejowej; 

˗ nieskutecznego dozorowania i diagnostyki stanu nawierzchni kolejowej; 
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˗ niewłaściwej widoczności sygnałów i wskaźników oraz ich złego stanu technicznego; 

˗ braku odpowiedniego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją. 

Proces utrzymania infrastruktury kolejowej jest jednym z najistotniejszych czynników 

przekładających się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwie sprawowany 

nadzór nad stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury i skuteczne wdrażanie środków 

prewencyjnych nie tylko podnosi jakość usług, ale przede wszystkim ogranicza zagrożenie wystąpienia 

zdarzeń kolejowych. 

Podczas kontroli pojazdów nadzorem objęto 23 licencjonowanych przewoźników kolejowych, w tym 

13 pasażerskich i 10 towarowych. Szczególną uwagę zwracano na ogólny stan techniczny taboru, 

oznakowanie pojazdów kolejowych oraz dokumentację znajdującą się w pojeździe kolejowym. 

Działania w siedzibie kontrolowanego podmiotu miały na celu zweryfikowanie m.in. procesu utrzymania 

pojazdów kolejowych, aktualności dokumentów potwierdzających sprawność techniczną pojazdów, 

kwalifikacji osób prowadzących pojazdy kolejowe oraz innych pracowników bezpośrednio związanych 

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

W obszarze działalności przewoźników kolejowych główne nieprawidłowości dotyczyły: 

˗ braku właściwego nadzoru nad przeprowadzaniem czynności utrzymaniowych; 

˗ nieprawidłowego oznakowania i wyposażenia pojazdu; 

˗ braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów kolejowych. 

Wszystkie stwierdzone podczas kontroli naruszenia znalazły swoje odzwierciedlenie w  protokołach 

kontroli, natomiast zalecenia dotyczące ich usunięcia – w wystąpieniach pokontrolnych.  

W wyniku stwierdzonych naruszeń zostało wydanych 40 decyzji administracyjnych dotyczących 

infrastruktury oraz 11 w zakresie pojazdów kolejowych. 
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6. Działalność Prezesa UTK w 2017 r. 

6.1. Certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów 
towarowych 

W 2017 r. Prezes UTK kontynuował realizację zadań związanych z obowiązkową certyfikacją podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe, jak również dobrowolną 

certyfikacją w odniesieniu do funkcji utrzymania (w tym w szczególności warsztatów utrzymaniowych). 

Szczegółowe uregulowania w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji określa Rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 445/2011. 

W 2017 r. wpłynęło 20 wniosków o wydanie certyfikatów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub 

certyfikatów w zakresie funkcji systemu utrzymania. Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby 

wydanych certyfikatów w latach 2013–2017. 

Tab. 4 Zestawienie liczby wydanych certyfikatów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
oraz certyfikatów w zakresie funkcji systemu utrzymania w latach 2013–2017 

Lp. Rodzaj dokumentu 2013 2014 2015 2016 2017 Suma 

1. Certyfikat podmiotu 33 18 18 27 18 114 

2. Certyfikat w zakresie funkcji utrzymania 2 0 1 1 2 6 

 Suma 35 18 19 28 20 120 

Wśród wydanych w 2017 r. 20 certyfikatów, 4 zostały wydane dla nowych podmiotów, 1 certyfikat 

wydano po rozpatrzeniu wniosku o zmianę, zaś 15 zostało wydanych w wyniku przedłużenia terminu 

ważności poprzednich certyfikatów. 

6.1.1. Nadzór nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o System 
Zarządzania Utrzymaniem 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 wprowadziło obowiązek, aby podmioty odpowiedzialne 

za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych ustanowiły system zarządzania utrzymaniem (MMS) oraz 

przeszły proces certyfikacji. Efektem tego procesu jest uzyskanie certyfikatu ECM.  

System MMS obejmuje zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka 

związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego (wagonów towarowych), a w efekcie zapewnienie, 

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

z systemem MMS wszystkie pojazdy muszą być utrzymywane wg dokumentacji dotyczącej utrzymania 

dla danego pojazdu oraz wytycznymi i postanowieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów 

prawa, w tym TSI. ECM zobowiązane są do opracowania i wdrożenia wspomnianego systemu MMS. 

Cechą charakterystyczną systemu MMS jest jego podział na cztery funkcje składowe: 

˗ funkcję zarządzania, która umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania 

(kolejne podpunkty) i ich koordynowanie. Właściwie realizowana zapewnia bezpieczny stan 

wagonu towarowego w systemie kolejowym; 

˗ funkcję rozwoju utrzymania, której zadaniem jest kształtowanie dokumentacji utrzymaniowej 

pojazdu w oparciu o dokumentację projektową oraz doświadczenia z jego eksploatacji; 
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˗ funkcję zarządzania utrzymaniem taboru, zwaną czasami „zarządzaniem flotą”, której zadaniem 

jest zarządzanie wycofywaniem i włączaniem wagonu do eksploatacji; 

˗ funkcję przeprowadzania utrzymania, która umożliwia przeprowadzenie wymaganego utrzymania 

wagonu lub jego części. 

Kwestia utworzenia i wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem jest poddawana weryfikacji na etapie 

procesu certyfikacyjnego, a następnie w trakcie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu. 

Zasady kontroli tych podmiotów również zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 445/2011. 

Załącznik III do tego dokumentu wskazuje wymogi i kryteria oceny w odniesieniu do organizacji 

składających wniosek o certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Organ nadzorczy 

przynajmniej raz w roku powinien przeprowadzić inspekcję na terenie wybranych obiektów, 

reprezentatywnych pod względem geograficznym i funkcjonalnym dla całości działalności podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie. Celem inspekcji jest weryfikacja, czy podmioty te nadal spełniają 

kryteria określone w załączniku III. Niezależnie od nałożonego obowiązku, uznanie kontroli systemów 

MMS za jeden z priorytetów nadzoru Prezesa UTK wynika ze znaczenia funkcji pełnionych przez 

certyfikowane ECM w systemie kolejowym. Wagony towarowe są najliczniejszą grupą pojazdów 

kolejowych, a ich prawidłowe utrzymanie jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa transportu 

kolejowego. System MMS obejmuje wszystkie procesy związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych, 

z tego względu jego kontrola pozwala na ujawnienie nieprawidłowości leżących po stronie ECM, 

warsztatu naprawczego czy nawet przewoźnika.  

W 2017 r. przeprowadzono 55 działań nadzorczych w zakresie nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi 

w oparciu o system zarządzania utrzymaniem, a w toku 40 działań stwierdzono 289 nieprawidłowości, 

co oznacza, że naruszenia zostały wskazane w przypadku ok. 73% realizowanych w omawianym obszarze 

czynności. Wskaźnik nieprawidłowości w tym obszarze to 5,25. W przypadku kontroli w zakresie MMS 

różnica we wskaźnikach między 2017 i 2016 r. to -0,36. Oznacza to, że w trakcie czynności kontrolnych 

realizowanych przez Prezesa UTK stwierdzanych jest coraz mniej nieprawidłowości.  

 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych w zakresie nadzoru nad podmiotami 
funkcjonującymi w oparciu o System Zarządzania Utrzymania w 2017 r. 
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Do głównych nieprawidłowości pojawiających się w obszarze ECM należą, dla:  

kryterium I.1 - Przywództwo – zaangażowanie w rozwój i wdrażanie systemu utrzymania organizacji 
oraz w ciągłe udoskonalanie jego efektywności: 

˗ niewłaściwe i niezgodne z procedurami prowadzenie przeglądu rocznego MMS; 

˗ brak zapoznania kadry kierowniczej i pracowników z właściwą dokumentacją; 

˗ braki w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa. 

kryterium I.2 - Ocena ryzyka – kompleksowe podejście ukierunkowane na ocenę ryzyka związanego 
z utrzymaniem wagonów towarowych, w tym ryzyka wynikającego bezpośrednio z procesów 
operacyjnych oraz działań innych organizacji lub osób, a także na określenie odpowiednich środków 
kontroli ryzyka: 

˗ nieidentyfikowanie zagrożeń; 

˗ nieprzeprowadzanie oceny ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń; 

˗ nieprawidłowe oszacowanie ryzyka; 

˗ brak wykorzystania wyników analiz ryzyka w działalności operacyjnej; 

˗ nieprawidłowe wdrożenie i monitorowanie środków kontroli ryzyka. 

kryterium I.3 - Monitorowanie – kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie wdrożenia 
środków kontroli ryzyka, prawidłowo działających i umożliwiających osiągnięcie celów organizacji: 

˗ brak monitorowania wskaźników wynikających z procesów MMS; 

˗ prowadzenie procesu monitorowania niezgodnie z przyjętymi do stosowania procedurami MMS. 

kryterium I.4 - Ciągłe udoskonalanie – kompleksowe podejście ukierunkowane na analizowanie 
informacji gromadzonych poprzez regularne monitorowanie i prowadzenie audytów lub informacji 
pochodzących z innych odpowiednich źródeł, a także na wykorzystywanie wyników do uczenia się 
i przyjmowania środków zapobiegawczych lub naprawczych w celu utrzymywania lub podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa: 

˗ niepodejmowanie działań korygujących/zapobiegawczych w odniesieniu do zidentyfikowanych 

niezgodności; 

˗ nieweryfikowanie rezultatów podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych. 

kryterium I.5 - Struktura i odpowiedzialność – kompleksowe podejście ukierunkowane na określenie 
zakresu odpowiedzialności jednostek i zespołów, co ma na celu niezawodną realizację celów organizacji 
w zakresie bezpieczeństwa: 

˗ nieokreślenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności w procesach MMS; 

˗ niewłaściwy nadzór kadry kierowniczej nad poprawnością stosowania procedur MMS. 

kryterium I.6 - Zarządzanie kompetencjami – kompleksowe podejście ukierunkowane na dopilnowanie, 
aby pracownicy posiadali kompetencje wymagane do osiągnięcia celów organizacji w sposób 
bezpieczny, efektywny i wydajny w każdych okolicznościach: 

˗ niewłaściwe stosowanie procedur związanych z nabywaniem i utrzymywaniem kompetencji 

pracowników; 

˗ niewłaściwe stosowanie procedur związanych z weryfikowaniem poprawności wykonywania 

zadań przez pracowników. 
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kryterium I.7 - Informacja – kompleksowe podejście ukierunkowane na dopilnowanie, aby istotne 
informacje były dostępne dla osób wydających opinie i decyzje na wszystkich szczeblach organizacji: 

˗ brak mechanizmów zapewniających dostępność istotnych informacji związanych z procesami 

MMS; 

˗ nieaktualizowanie istotnych informacji. 

kryterium I.8 - Dokumentacja – kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie 
identyfikowalności wszystkich istotnych informacji:  

˗ brak dostosowywania dokumentacji do aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz 

do charakteru i zakresu wykonywanej działalności operacyjnej; 

˗ niezapoznawanie pracowników z aktualizacją procedur Systemu Zarządzania Utrzymaniem 

(MMS). 

kryterium I.9 - Działania w zakresie zlecania – kompleksowe podejście ukierunkowane na zapewnienie 
odpowiedniego zarządzania działaniami zleconymi podwykonawcom tak, by osiągnąć cele organizacji:  

˗ brak określenia wymagań dla produktów i usług związanych z bezpieczeństwem; 

˗ niewłaściwy nadzór nad poprawnością realizacji działań zlecanych podwykonawcom i dostawcom. 

kryterium II. 1 - Organizacja musi posiadać procedurę mającą na celu określenie wszystkich działań 
związanych z utrzymaniem, wywierających wpływ na bezpieczeństwo oraz na elementy istotne 
ze względów bezpieczeństwa, oraz zarządzanie takimi działaniami: 

˗ brak określenia wszystkich wymagań technicznych i organizacyjnych w stosowanej dokumentacji 

systemu utrzymania wagonów towarowych; 

˗ niewykonywanie aktualizacji dokumentacji, na podstawie której wykonywane jest utrzymanie 

wagonów towarowych. 

kryterium II. 2 - Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zagwarantowanie spełnienia 
zasadniczych wymagań w zakresie interoperacyjności /…/  

˗ brak określenia w dokumentacji systemu utrzymania wymagań określonych w obowiązujących 

specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych. 

kryterium II.4 - W przypadku rozpoczynania eksploatacji wagonów towarowych organizacja musi 
posiadać procedury mające na celu: uzyskanie wstępnej dokumentacji oraz zgromadzenie 
wystarczających informacji na temat planowanej eksploatacji; przeprowadzenie analizy wstępnej 
dokumentacji oraz przekazanie pierwszej dokumentacji utrzymania, biorąc także pod uwagę obowiązki 
zawarte we wszystkich powiązanych gwarancjach; zapewnienie prawidłowego wdrożenia pierwszej 
dokumentacji utrzymania: 

˗ brak wymaganej dokumentacji systemu utrzymania dla utrzymywanych typów wagonów 

towarowych. 

kryterium II.5 - Aby zapewnić aktualność dokumentacji utrzymania przez cały cykl eksploatacyjny 
wagonu towarowego /…/  

˗ niewprowadzanie stosownych zmian w dokumentacji systemu utrzymania i instrukcjach 

wewnętrznych. 

kryterium II.6 - W przypadku stosowania procesu w zakresie zarządzania kompetencjami w ramach 
funkcji rozwoju utrzymania należy uwzględnić co najmniej wymienione poniżej działania wywierające 
wpływ na bezpieczeństwo: ocena znaczenia zmian w dokumentacji utrzymania oraz proponowanych 
wymian w ramach utrzymania; dziedziny inżynieryjne wymagane do celów zarządzania opracowanie 
dokumentacji utrzymania i jej zmianami oraz rozwojem, oceną, walidacją oraz zatwierdzeniem wymian 
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w ramach utrzymania; techniki łączenia (w tym spawanie i klejenie), systemy hamulcowe, zestawy 
kołowe i urządzenia cięgłowe, techniki badania nieniszczącego oraz działania związane z utrzymaniem 
w odniesieniu do poszczególnych elementów wagonów towarowych, przeznaczonych do przewozu 
towarów niebezpiecznych, takich jak zbiorniki i zawory; 

˗ nieprzeprowadzanie oceny wprowadzonych zmian; 

˗ niewłaściwe definiowanie procesów związanych z utrzymaniem wagonów towarowych. 

kryterium II.7 - W przypadku stosowania procesu w zakresie dokumentacji w ramach funkcji rozwoju 
utrzymania należy zagwarantować identyfikowalność /…/ 

˗ niewłaściwie zdefiniowany proces zarządzania taborem; 

˗ nieprzekazanie zmian w dokumentacji systemu utrzymania wykonawcom usług związanych 

z utrzymaniem wagonów towarowych. 

kryterium III.3 - Organizacja musi posiadać procedurę umożliwiającą odesłanie wagonów towarowych 
do utrzymania w odpowiednim czasie: 

˗ niewłaściwe stosowanie procedur związanych z wyłączaniem pojazdów z uwagi na konieczność 

wykonania czynności przeglądowo–naprawczych. 

kryterium III.5 - Organizacja musi posiadać procedurę umożliwiającą określenie niezbędnych środków 
kontroli stosowanych do przeprowadzonego utrzymania oraz do dopuszczenia wagonów towarowych 
do użytkowania: 

˗ brak wystarczających środków kontroli w odniesieniu do wykonanych czynności przeglądowo–

naprawczych. 

kryterium III.6 - Organizacja musi posiadać procedurę umożliwiającą wydanie zawiadomienia 
o przywróceniu do eksploatacji, przy uwzględnieniu dokumentacji dopuszczenia do użytkowania: 

˗ brak wydawania zawiadomień o przywróceniu do eksploatacji. 

kryterium III.10 - W przypadku stosowania procesu w zakresie dokumentacji w ramach funkcji 
zarządzania utrzymaniem taboru należy zarejestrować co najmniej następujące elementy: zlecenia 
dotyczące utrzymania; przywrócenie do eksploatacji, w tym ograniczenia użytkowania istotne z punktu 
widzenia przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury: 

˗ brak identyfikowalności dokumentu stanowiącego dopuszczenie do użytkowania; 

˗ niestosowanie procedur dotyczących określania ograniczeń użytkowania. 

kryterium IV.1 - Organizacja musi posiadać procedury umożliwiające: sprawdzenie kompletności 
i adekwatności informacji dostarczonych w ramach funkcji zarządzania utrzymaniem taboru 
w odniesieniu do zleconych działań; kontrolowanie wykorzystania wymaganych, stosownych 
dokumentów dotyczących utrzymania oraz innych norm mających zastosowanie do świadczenia usług 
w zakresie utrzymania zgodnie ze zleceniami dotyczącymi utrzymania; zapewnienie dostępności 
wszelkich odpowiednich specyfikacji dotyczących utrzymania, zawartych w zleceniach dotyczących 
utrzymania, dla całego zaangażowanego personelu (np. są one zawarte w wewnętrznych instrukcjach 
roboczych); zapewnienie dostępności wszelkich odpowiednich specyfikacji dotyczących utrzymania, 
określonych w stosownych regulacjach oraz w szczególnych normach, zawartych w zleceniach 
dotyczących utrzymania, dla całego zainteresowanego personelu (np. są one zawarte w wewnętrznych 
instrukcjach roboczych); 

˗ niestosowanie procedur związanych z zapewnieniem dostępu do specyfikacji określających 

wymagania w zakresie bieżącego utrzymania wagonów towarowych. 
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kryterium IV.2 - Organizacja musi posiadać procedury w celu dopilnowania, aby: elementy (w tym części 
zamienne) oraz materiały były wykorzystywane w sposób określony w zleceniach dotyczących 
utrzymania oraz w dokumentacji dostawcy; elementy i materiały były przechowywane, traktowane 
i przewożone w sposób zapobiegający zużyciu i uszkodzeniu, i określony w zleceniach dotyczących 
utrzymania oraz w dokumentacji dostawcy;  wszystkie elementy i materiały, także te dostarczone przez 
klienta, były zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, jak również 
z wymogami odpowiednich zleceń dotyczących utrzymania: 

˗ brak zapewnienia, aby elementy i materiały były przechowywane, traktowane w sposób 

zapobiegający ich zużyciu bądź uszkodzeniu. 

kryterium IV.5 - Organizacja musi posiadać procedury w celu dopilnowania, aby wszystkie instalacje, 
wyposażenie i narzędzia były właściwie wykorzystywane, kalibrowane, konserwowane i utrzymywane 
zgodnie z udokumentowanymi procedurami: 

˗ brak właściwego utrzymania i konserwacji urządzeń wykorzystywanych w procesie napraw 

wagonów towarowych;  

˗ zły stan techniczny zaplecza przeznaczonego do utrzymanie wagonów towarowych. 

kryterium IV.6 - Organizacja musi posiadać procedury w celu sprawdzenia, czy wykonane czynności 
utrzymaniowe są zgodne ze zleceniami oraz w celu wydania zawiadomienia o dopuszczeniu 
do użytkowania, z zaznaczeniem ewentualnych ograniczeń dotyczących użytkowania: 

˗ włączanie wagonów towarowych do eksploatacji bez sprawdzenia zgodności przeprowadzonych 

czynności przeglądowo–naprawczych z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji systemu 

utrzymania. 

kryterium IV. 8 - W przypadku stosowania procesu w zakresie informacji w ramach funkcji 
przeprowadzania utrzymania należy zapewnić co najmniej następujące elementy w odniesieniu 
do funkcji zarządzania utrzymaniem taboru oraz rozwoju utrzymania: prace wykonane zgodnie 
ze zleceniami dotyczącymi utrzymania; wszelkie ewentualne wady lub usterki w zakresie 
bezpieczeństwa, wykryte przez organizację; dopuszczenie do użytkowania; 

˗ brak zapewnienia zgodności procesu utrzymania z wymogami. 

 

6.2. Wydawanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz nadzór 
nad systemami zarządzania bezpieczeństwem  

Zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy w celu otrzymania autoryzacji/certyfikatu 

bezpieczeństwa musi posiadać prawidłowo funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem (SMS). 

Kontrola takiego systemu lub też jego wybranych elementów gwarantuje kompleksowy nadzór nad 

przestrzeganiem przez dany podmiot wymogów związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 

Aby realizował swój podstawowy cel, jakim jest bezpieczeństwo, system zarządzania bezpieczeństwem 

musi zostać utworzony, wdrożony i właściwie stosowany. Jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie 

będą skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. 

Wymagania dotyczące uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa zostały 

określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1158/2010 i Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1169/2010, 

wyznaczając w ten sposób wspólne metody i kryteria oceny bezpieczeństwa. Kontrole prowadzone 

w oparciu o jednolite kryteria pozwalają na uzyskanie porównywalnych wyników, a zestawienie 

stwierdzonych naruszeń pozwala na ocenę poziomu bezpieczeństwa całego sektora. Warto podkreślić, 

że celem kontroli nie jest wyłącznie wskazanie naruszeń, ale przede wszystkim osiągnięcie przez podmiot 

oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa.  
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W 2017 r. wpłynęło 47 nowych wniosków o wydanie certyfikatów bezpieczeństwa: 21 wniosków 

o wydanie części A oraz 26 wniosków o wydanie części B, z czego w 2017 r. rozpatrzono 13 wniosków 

o wydanie certyfikatu części A oraz 17 wniosków o wydanie części B. Rozpatrzono również 14 wniosków 

z lat ubiegłych (7 wniosków o wydanie certyfikatu część A oraz 7 wniosków o wydanie certyfikatu część 

B). Tabela 5 przedstawia zestawienie liczby wydanych certyfikatów w latach 2009–2017. 

Tab. 5 Zestawienie liczby wydanych certyfikatów bezpieczeństwa część A i B w latach 2009–2017 

Lp. 
Rodzaj 
dokumentu 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma 

1. 
Certyfikat 
bezpieczeństwa 
część A 

4 50 14 11 19 17 55 27 16 213 

2. 
Certyfikat 
bezpieczeństwa 
część B 

2 41 23 7 25 19 53 32 22 224 

 Suma 6 91 37 18 44 36 108 59 38 437 

Wśród wydanych w 2017 r. 38 certyfikatów, 14 wydano nowym przewoźnikom kolejowym (6 część A 

i 8 część B), 12 certyfikatów wydano po rozpatrzeniu wniosków o zmianę (2 części A i 10 części B), 

zaś 12 zostało wydanych w wyniku przedłużenia terminu ważności poprzednich certyfikatów (8 część A 

i 4 część B). 

Do Prezesa UTK w 2017 r. wpłynęły 2 wnioski o dokonanie zmiany w autoryzacjach bezpieczeństwa.  

Tab. 6 Zestawienie liczby wydanych autoryzacji bezpieczeństwa część A i B w latach 2009–2017 

Lp. 
Rodzaj 

dokumentu 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma 

1. 
Autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w cz. A 

- 5 4 3 1 2 - - - 15 

2. 
Autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w cz. B 

- 5 4 3 - 3 - - - 15 

3. 

Autoryzacja 
bezpieczeństwa 
w wersji 
ujednoliconej 

- - - - - 2 11 4 2 19 

 Suma - 10 8 6 1 7 11 4 2 49 

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

dostępne są na stronie internetowej UTK. 

6.2.1. Nadzór nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu o system 
zarządzania bezpieczeństwem 

System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oznacza 

organizację i działanie przyjęte przez zarządcę i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Główne elementy tego systemu zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie systemu 

zarządzania bezpieczeństwem. System zarządzania bezpieczeństwem stanowi spójną i logicznie 

uporządkowaną całość, w której wszystkie procedury i procesy są ze sobą wzajemnie powiązane 

i na siebie oddziaływają. W związku z tym można go określić jako sumę procesów wspierającą 
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opracowywanie, planowanie, wykonywanie oraz kontrolę działań w ramach normalnej działalności 

przedsiębiorstwa. Wykorzystując opisane podejście możliwe jest monitorowanie zagrożeń i stałe 

zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością podmiotu, w celu zapobiegania występowaniu 

negatywnych w skutkach zeń kolejowych. Prawidłowe wdrożenie wszystkich istotnych elementów SMS 

umożliwia m.in. identyfikację zagrożeń oraz stałą kontrolę wszystkich rodzajów ryzyka związanego z 

działalnością danego podmiotu w każdych warunkach. Należy jednak mieć na uwadze, że system zawiera 

tylko kluczowe, a nie wszystkie działania w zakresie bezpieczeństwa kolei. 

W 2017 r. przeprowadzono 168 kontroli w zakresie nadzoru nad podmiotami funkcjonującymi w oparciu 

o system zarządzania bezpieczeństwem. Podczas 130 działań stwierdzono 924 nieprawidłowości, 

co oznacza, że naruszenia zostały wskazane w przypadku ok. 77% kontroli. W 2017 r. wskaźnik 

nieprawidłowości wyniósł 5,5, co oznacza, że w porównaniu do 2016 r. spadł o 2,1.  

Widać, że również w tym obszarze odnotowano zmniejszenie liczby nieprawidłowości.  

 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych w zakresie nadzoru nad podmiotami 
funkcjonującymi w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem w 2017 r. 

 

Główne nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli zarządców infrastruktury: 

kryterium A - Środki kontroli ryzyka dla wszystkich czynników ryzyka związanych z działalnością 
zarządcy infrastruktury: 

˗ niewłaściwie przeprowadzony proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka operacyjnego; 

˗ nieokreślanie środków kontroli ryzyka; 

˗ brak monitowania środków kontroli ryzyka; 

˗ niewłaściwe zarządzanie ryzykiem wspólnym;  

˗ nieprawidłowości w dokumentacji oraz w zapoznaniu pracowników z oceną ryzyka zawodowego. 

kryterium B - Kontrola ryzyka związanego ze świadczonymi usługami utrzymania i dostarczanymi 
materiałami: 

˗ brak wystarczającego nadzoru nad procesem gromadzenia danych o uszkodzeniach i awariach 

dotyczących eksploatowanej infrastruktury kolejowej; 

˗ brak właściwego nadzoru nad zachowywaniem wymaganych odstępów czasowych pomiędzy 

przeglądami technicznymi elementów infrastruktury kolejowej. 

Udział działań 
nadzorczych, w których 

zostały stwierdzone 
nieprawidłowości 

76,8%

Udział działań 
nadzorczych, w których 
nie zostały stwierdzone 

nieprawidłowości 
23,2%
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kryterium C - Kontrola ryzyka związanego z zaangażowaniem wykonawców i kontrolą dostawców: 

˗ niewłaściwy nadzór nad procesem oceny dostawców. 

kryterium D - Ryzyko wynikające z działań innych stron poza systemem kolejowym: 

˗ niewłaściwie przeprowadzony proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka wynikającego 

z działań stron trzecich. 

kryterium E - Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem: 

˗ brak aktualizacji i wprowadzania zmian w dokumentacji wynikających ze zmian w procesach oraz 

aktach prawnych. 

kryterium G - Zapewnienie kontroli przez kierownictwo na różnych poziomach: 

˗ brak regularnego monitorowania poprawności wykonywania powierzonych zadań.  

kryterium I - Zapewnienie ciągłego doskonalenia: 

˗ brak realizacji ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznych dla celów doskonalenia 

SMS; 

˗ nieokreślanie działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do zidentyfikowanych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu; 

˗ brak realizacji zaleceń wynikających z wystąpień pokontrolnych z kontroli realizowanych przez 

Prezesa UTK. 

kryterium K - Ilościowe i jakościowe cele organizacji w zakresie utrzymania i poprawy bezpieczeństwa 
oraz plany i procedury służące osiągnięciu tych celów: 

˗ brak regularnego monitorowania stosowania i skuteczności wszystkich procesów i procedur 

systemu zarządzania bezpieczeństwem służących osiągnięciu założonych celów.  

kryterium L - Procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienionych norm technicznych 
i operacyjnych lub innych warunków normatywnych: 

˗ brak pełnej identyfikacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa właściwych dla danego rodzaju 

działalności; 

˗ niedostosowanie przepisów wewnętrznych do rzeczywistych uwarunkowań organizacyjnych.  

kryterium M - Procedury i metody przeprowadzania oceny ryzyka i wdrażania środków kontroli ryzyka 
w sytuacjach, kiedy zmiana warunków prowadzenia działalności lub wprowadzenie nowego materiału 
powoduje nowe ryzyko dla infrastruktury lub prowadzonej działalności: 

˗ wprowadzanie zmian bez zapewnienia zgodności z trybem określonym w procedurach. 

kryterium N - Zapewnienie programu szkolenia pracowników i systemów zapewniających utrzymanie 
kompetencji pracowników i prawidłowe wykonanie zadań: 

˗ brak właściwego nadzoru nad kwalifikacjami pracowników (szkolenia, egzaminy, badania 

lekarskie); 

˗ brak właściwego nadzoru nad dokumentacją odnoszącą się do kwalifikacji pracowników. 

kryterium P - Procedury i formaty dokumentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz 
ustanowienie procedury kontroli konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa: 

˗ brak spójności zapisów w dokumentacji;  

˗ brak wpisów w dokumentacji.  
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kryterium Q - procedury zapewniające, aby wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
oraz inne niebezpieczne zdarzenia były zgłaszane, badane i analizowane oraz aby podejmowano 
niezbędne środki zapobiegawcze: 

˗ brak realizacji środków zaradczych określonych w protokołach ustaleń końcowych; 

˗ nieokreślanie adekwatnych wniosków w protokołach ustaleń końcowych; 

˗ brak nadzoru nad skutecznym realizowaniem środków zapobiegających sytuacjom potencjalnie 

niebezpiecznym. 

kryterium U – Bezpieczeństwo eksploatacyjne infrastruktury: 

˗ eksploatowanie infrastruktury będącej w niewłaściwym stanie technicznym; 

˗ niewykonywanie badań i oględzin infrastruktury kolejowej;  

˗ brak usuwania usterek określonych podczas badań diagnostycznych;  

˗ niewykonywanie obchodów z wymaganą częstotliwością;  

˗ nieprawidłowe oznakowanie;  

˗ nieprawidłowo prowadzona dokumentacja związana z utrzymaniem;  

˗ niesporządzanie wymaganej dokumentacji związanej z utrzymaniem;  

˗ niespełnienie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 

i krzewów w odległości mniejszej od 15 m;  

˗ niewłaściwa współpraca zarządcy infrastruktury kolejowej z zarządcą drogi w sprawie 

oznakowania i osygnalizowania przejazdów kolejowo-drogowych. 

kryterium V - Świadczenie usług utrzymania oraz dostarczanie materiałów: 

˗ brak nadzoru nad poprawnością wykonywania usług realizowanych w ramach procesu 

inwestycyjnego zleconych wykonawcom i podwykonawcom; 

˗ brak nadzoru nad dokumentacją wynikającą z procesu inwestycyjnego robót remontowych. 

kryterium W – Utrzymanie i eksploatacja systemu sterowania ruchem kolejowym: 

˗ brak sprawowania właściwego nadzoru nad utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym;  

˗ nieprawidłowe odstępy czasowe konserwacji;  

˗ niewykonanie zaleceń z badań diagnostycznych urządzeń SRK. 
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Do głównych nieprawidłowości, w poszczególnych grupach kryteriów, stwierdzonych u przewoźników 
kolejowych należą:  

kryterium A - Środki kontroli ryzyka dla wszystkich czynników ryzyka związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa kolejowego: 

˗ nieprawidłowa realizacja procesu oceny ryzyka operacyjnego, np. bez uwzględnienia zagrożeń 

wynikających z prowadzonej działalności lub wykonanej pracy eksploatacyjnej;  

˗ nieokreślanie adekwatnych środków kontroli ryzyka; 

˗ brak monitowania skuteczności określonych środków kontroli ryzyka; 

˗ brak współpracy z innymi podmiotami w zakresie ryzyka wspólnego. 

kryterium B - Kontrola ryzyka związanego ze świadczonymi usługami utrzymania i dostarczanymi 
materiałami: 

˗ brak zapewnienia zgodności procesu utrzymania z wymogami wynikającymi z DSU; 

˗ brak zapewnienia zgodności dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów 

kolejowych z wymaganiami określonymi w DSU; 

˗ niezgodne z wymaganiami oznakowanie pojazdów kolejowych; 

˗ eksploatacja pojazdów kolejowych niespełniających wymagań w zakresie bezpieczeństwa; 

˗ brak rejestracji i analizy awarii pojazdów. 

kryterium C - Kontrola ryzyka związanego z zaangażowaniem wykonawców i kontrolą dostawców: 

˗ nieprzeprowadzanie oceny wszystkich dostawców usług związanych z bezpieczeństwem; 

˗ nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z dostawcami usług 

związanych z bezpieczeństwem.  

kryterium E - Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem: 

˗ niezgodność dokumentacji SMS ze stanem faktycznym i z obowiązującymi przepisami; 

˗ nieprawidłowe opisanie w procedurach zadań o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa; 

˗ nieprawidłowo określony zakres działań w odniesieniu do licencjonowanej działalności 

świadczenia usług trakcyjnych. 

kryterium F - Podział obowiązków: 

˗ niewłaściwe definiowanie obowiązków związanych z bezpieczeństwem; 

˗ nieodpowiedni podział zadań w zakresie bezpieczeństwa;  

˗ niezapewnienie wymaganych środków do wykonywania zadań.  

kryterium G - Zapewnienie kontroli przez kierownictwo na różnych poziomach: 

˗ brak monitorowania wykonania zadań realizowanych w obszarach prowadzonej działalności; 

˗ niestosowanie procedur rozliczania osób wykonujących działania w zakresie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem.  

kryterium I - Zapewnienie ciągłego doskonalenia: 

˗ brak realizacji ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznych dla celów 

doskonalenia SMS; 
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˗ nieokreślanie działań korygujących i zapobiegawczych w odniesieniu do zidentyfikowanych 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu; 

˗ brak realizacji zaleceń wynikających z wystąpień pokontrolnych z kontroli realizowanych przez 

Prezesa UTK. 

kryterium J - Polityka bezpieczeństwa zatwierdzona przez dyrektora zarządzającego organizacji 
i przekazana wszystkim pracownikom: 

˗ nierealizowanie celów związanych z bezpieczeństwem ujętych w polityce bezpieczeństwa. 

kryterium K - Ilościowe i jakościowe cele organizacji w zakresie utrzymania i poprawy bezpieczeństwa 
oraz plany i procedury służące osiągnięciu tych celów: 

˗ brak regularnego monitorowania stosowania i skuteczności wszystkich procesów i procedur 

systemu zarządzania bezpieczeństwem służących osiągnięciu założonych celów.  

kryterium L - Procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienionych norm technicznych 
i operacyjnych lub innych warunków normatywnych: 

˗ brak identyfikacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa właściwych dla danego rodzaju 

działalności; 

˗ niedostosowanie przepisów wewnętrznych do rzeczywistych uwarunkowań organizacyjnych.  

kryterium M - Procedury i metody przeprowadzania oceny ryzyka i wdrażania środków kontroli ryzyka 
w sytuacjach, kiedy zmiana warunków prowadzenia działalności lub wprowadzenie nowego materiału 
powoduje nowe ryzyko dla infrastruktury lub prowadzonej działalności: 

˗ nieprzeprowadzenie procesu zarządzania zmianą; 

˗ brak nadzoru nad zmianami wprowadzanymi do dokumentacji SMS; 

˗ brak analizy istotności wprowadzanej zmiany. 

kryterium N - Zapewnienie programu szkolenia pracowników i systemów zapewniających utrzymanie 
kompetencji pracowników i prawidłowe wykonanie zadań: 

˗ brak właściwego nadzoru nad kwalifikacjami pracowników (szkolenia, egzaminy, badania 

lekarskie); 

˗ brak właściwego nadzoru nad dokumentacją odnoszącą się do kwalifikacji pracowników; 

˗ brak właściwego nadzoru nad przekazywaniem Prezesowi UTK pisemnych oświadczeń 

maszynistów o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innego podmiotu. 

kryterium P - Procedury i formaty dokumentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz 
ustanowienie procedury kontroli konfiguracji ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa: 

˗ brak aktualności, spójności i kompletności informacji w zakresie bezpieczeństwa w dokumentacji 

systemu zarządzania bezpieczeństwem. 

kryterium Q - procedury zapewniające, aby wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
oraz inne niebezpieczne zdarzenia były zgłaszane, badane i analizowane oraz aby podejmowano 
niezbędne środki zapobiegawcze: 

˗ brak realizacji środków zaradczych określonych w protokołach ustaleń końcowych; 

˗ nieokreślanie adekwatnych wniosków w protokołach ustaleń końcowych; 

˗ brak nadzoru nad skutecznym realizowaniem środków zapobiegających sytuacjom potencjalnie 

niebezpiecznym; 
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˗ nieterminowe prowadzenie postępowań komisji kolejowych; 

˗ nieprawidłowe określanie przez komisję kolejową kategorii zdarzeń kolejowych; 

˗ nieprzeprowadzenie badań zaistniałych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. 

kryterium R - Zapewnienie planów działania oraz procedur alarmowych i informacji w sytuacjach 
kryzysowych, uzgodnionych z właściwymi organami publicznymi: 

˗ niepodejmowanie działań na rzecz testowania procedur kryzysowych; 

˗ braki w dokumentacji określającej rodzaje sytuacji kryzysowych; 

˗ brak wewnętrznych uregulowań dotyczących wyznaczania upoważnionych osób do prac 

w komisjach kolejowych w sytuacji zaistnienia dwóch lub więcej zdarzeń kolejowych w tym samym 

dniu. 

kryterium S - Przepisy dotyczące okresowych audytów wewnętrznych systemu zarządzania 
bezpieczeństwem: 

˗ brak zapoznania kierownictwa podmiotu z wynikami audytów wewnętrznych; 

˗ przeprowadzanie audytów niezgodnie z procedurami; 

˗ nieskuteczność przeprowadzanych audytów wewnętrznych; 

˗ brak zapewnienia bezstronności audytów wewnętrznych. 
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6.3. Wydawanie świadectw bezpieczeństwa 

Świadectwo bezpieczeństwa, zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy o transporcie kolejowym, jest dokumentem 

potwierdzającym zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów 

kolejowych. Wydawane jest podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa 

i autoryzacji bezpieczeństwa, czyli:  

˗ zarządcom infrastruktury (innym niż użytkownik bocznicy kolejowej); 

˗ przewoźnikom kolejowym; 

˗ użytkownikom bocznic kolejowych; 

˗ przedsiębiorcom zarządzającym infrastrukturą kolejową i wykonujących przewozy w metrze. 

Świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje podmiotu uprawniającego 

do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kolejowej. Jest ono ściśle związane z podmiotem i posiadaniem 

przez niego określonych kwalifikacji potwierdzonych wydanym przez Prezesa UTK dokumentem 

bezpieczeństwa.  

Świadectwa bezpieczeństwa podobnie jak certyfikaty i autoryzacje wydawane są na okres 5 lat. 

Obecnie na podstawie przepisu art. 17d ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym świadectwo 

bezpieczeństwa wydawane jest zarządcy oraz przedsiębiorcy wykonującemu przewozy wyłącznie 

po szczególnych drogach kolejowych. Są to przewozy realizowane przez połączenie z infrastrukturą 

kolejową, o której mowa w art. 17d ust. 2 pkt 1 c-e, czyli: 

˗ kolei wąskotorowych; 

˗ funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei: 

˗ przeznaczonych do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych lub 

˗ wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzealiów; 

˗ eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych 

i okolicznościowych; 

˗ stanowiących infrastrukturę prywatną; 

˗ posiadających status bocznicy kolejowej. 

Stosownie do przepisu art. 17 e ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym przedsiębiorca kolejowy łączący 

funkcje zarządcy i przewoźnika (przedsiębiorcy na warunkach szczegółowo opisanych w ustawie) może 

uzyskać jedno świadectwa bezpieczeństwa. 

 

Tab. 7 Zestawienie wydanych świadectw bezpieczeństwa w latach 2010-2017 

Rodzaj 
dokumentu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Świadectwa 
bezpieczeństwa 80 196 234 183 228 223 260 243 
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6.4. Bezpieczeństwo wyrobów kolejowych  

6.4.1. Zmiana trybu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych 

Od momentu transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy o interoperacyjności dopuszczanie 

do eksploatacji pojazdów kolejowych możliwe było poprzez uzyskanie: 

˗ świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 

˗ zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego. 

Oba z tych dokumentów uprawniały do użytkowania pojazdów kolejowych na liniach kolejowych 

w Polsce. Dopiero w 2014 r. „tryb świadectwowy” został ograniczony do określonych przypadków 

np. pojazdów kolejowych eksploatowanych na bocznicach kolejowych czy infrastrukturze kolejowej 

funkcjonalnie wydzielonej z głównej sieci kolejowej. W niektórych sytuacjach (typy pojazdów, dla których 

wydano świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na czas określony) nadal 

możliwe było jednak uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji na całą sieć kolejową położoną 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Istnienie dwóch odmiennych systemów dopuszczenia do eksploatacji 

pojazdów czyniło ten proces mało przejrzystym zarówno w zakresie proceduralnym, jak i wymagań 

technicznych. Lista Prezesa UTK zawierała inne wymagania techniczne dla każdego z powyższych trybów. 

W kwietniu 2017 r. Prezes UTK wydał dwa stanowiska w zakresie dopuszczeń do eksploatacji taboru. 

Pierwsze z nich dotyczyło pojazdów trakcyjnych, wagonów pasażerskich oraz w odpowiednim zakresie – 

pojazdów specjalnych, a jego tło stanowiła okoliczność upływu terminu końcowego okresu przejściowego 

zawartego w TSI dla podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” (Rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 1302/2014) . Nastąpiło to 31 maja 2017 r. Drugie stanowisko odnosiło się do kwestii dopuszczenia do 

eksploatacji wagonów towarowych, co w związku z aktualizacją Listy Prezesa UTK od 27 kwietnia 2017 r. 

możliwe jest jedynie w drodze uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. 

Ważnym krokiem na drodze do ujednolicenia standardów technicznych i proceduralnych, a przez 

to do zagwarantowania wysokiego poziomu w dziedzinie bezpieczeństwa było objęcie obowiązkiem 

uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wszystkich pojazdów kolejowych przeznaczonych 

do użytkowania na głównej sieci kolejowej położonej na terytorium Polski.  

Skutkiem powyższych stanowisk jest to, że każdy egzemplarz pojazdu będzie podlegał ocenie 

prowadzonej przez niezależne jednostki oceniające, które zweryfikują mające zastosowanie wymagania 

zasadnicze (w oparciu o system zarządzania jakością producenta). To odróżnia proces dopuszczenia 

do eksploatacji prowadzony w warunkach określonych w Dyrektywie 2008/57/WE od „trybu 

świadectwowego”, w którym jedynie pierwszy egzemplarz danego typu był poddawany weryfikacji przez 

jednostkę oceniającą, a wprowadzenie do eksploatacji kolejnych egzemplarzy nie podlegało ocenie 

podmiotu niezależnego od producenta pojazdu. Zwiększenie poziomu i zakresu kontroli jednostek 

oceniających niewątpliwie wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

wprowadzanych na rynek rozwiązań technicznych. Inną korzyścią płynącą z tej zmiany będzie objęcie 

wszystkich nowych i modernizowanych pojazdów obowiązkiem stosowania TSI, w tym dla pojazdów 

przeznaczonych do przewozu pasażerów (TSI „Tabor – osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej 

możliwości poruszania się”). Wymagania zasadnicze zawarte w tej TSI wpływają znacząco na podniesienie 

dostępności i poziomu komfortu podróżowania koleją. 

6.4.2. Regulacje dotyczące wyrobów w kwestii bezpieczeństwa 
transportu kolejowego 

Uwarunkowania wprowadzania do obrotu wyrobów kolejowych są dynamiczne. Zasadą jest, 

że stosowane powinny być wyroby certyfikowane, które przeszły odpowiednią weryfikację. 

Na bezpieczeństwo całego systemu składa się bowiem bezpieczeństwo poszczególnych elementów 
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infrastruktury. Z tego względu Prezes UTK został wyposażony w zadania i kompetencje w obszarze 

nadzoru nad rynkiem wyrobów (w tym wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu) 

i wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów.  

Postępowanie w sprawie wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu ma na celu 

zweryfikowanie czy wyrób wymieniony w rozdziale 3 Rozporządzenia w sprawie dopuszczania 

do eksploatacji spełnia niezbędne wymagania (m.in. przeszedł badania techniczne przeprowadzone przez 

jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym) oraz czy 

zgromadzona została odpowiednia dokumentacja, zapewniająca w sposób wystarczający, że jest 

on na tyle bezpieczny, by mógł zostać wprowadzony do eksploatacji. W stosunku do kolejnych 

egzemplarzy wyrobów ustawodawca wprowadził rozwiązanie w postaci procedury oceny zgodności 

z typem (rozdział 7 Rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji), która powinna być 

postrzegana jako weryfikacja bezpieczeństwa wyrobu i spełnianych przez ten wyrób norm/specyfikacji 

technicznych. Jest ona potwierdzeniem zachowania odpowiedniego poziomu wymagań (przez partie 

danych wyrobów) oraz informacją, że proces produkcji jest kontrolowany. 

Prezes UTK w 2017 r. opublikował w tym zakresie stanowiska, które głównie poruszały problem 

dostosowania najnowszych wymagań dotyczących wyrobów do historycznych praktyk na rynku 

m.in. różnic w definiowaniu wyrobów oraz braku jednoznaczności w procedurach potwierdzania 

zgodności. W stanowiskach wskazano wyroby, których powyższe kwestie dotyczą, przedstawiono 

przykłady oraz wyjaśniono, jakie wymogi powinny spełniać wyroby stosowane na kolei, nieobjęte 

wymogiem sporządzania deklaracji zgodności z typem. Wskazano też, jaką procedurą powinny być objęte 

wyroby, co do których w procesie oceny zgodności z typem została zidentyfikowana istotna przeszkoda, 

bądź konieczność taka zostanie zidentyfikowana przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g 

ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym – zasadne jest w takim przypadku wydanie certyfikatu zgodności 

typu dla budowli/urządzenia, co wiąże się z procedurą uzyskania nowego świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji typu. Produkcja poszczególnych elementów infrastruktury w sposób zgodny 

z wymaganiami i spełniający wytyczne dotyczące bezpieczeństwa bezpośrednio przekłada się 

na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. 
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6.4.3. Pozostałe działania realizowane przez Prezesa UTK w zakresie 
bezpieczeństwa wyrobów kolejowych 

W 2017 r. Prezes UTK prowadził 5 postępowań administracyjnych dotyczących cofnięcia świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych. Były one efektem zdarzenia kolejowego, które 

miało miejsce w roku poprzedzającym.  

Po przeprowadzeniu przez akredytowane laboratorium badań wadliwego rozwiązania konstrukcyjnego, 

Prezes UTK zobowiązał producenta pojazdów do wdrożenia we wszystkich pojazdach kolejowych 

rozwiązania zapewniającego wyeliminowanie wady konstrukcyjnej przy jednoczesnym nakazie 

regularnego kontrolowania stanu technicznego w pojazdach kolejowych jeszcze nie poddanych 

modyfikacji.  

 

6.5. Nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe 

Od 1 marca 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK objął nadzorem 

postępowania komisji kolejowych. Ten obszar działalności Prezesa UTK charakteryzuje się stałym 

rozwojem form nadzoru, a dzięki współpracy z PKBWK na bieżąco wymieniane są doświadczenia. 

Głównym celem tych działań jest zmniejszenie wskaźników wypadkowości w całym sektorze transportu 

kolejowego. Ma on zostać osiągnięty poprzez nadzór nad rzetelnością prac komisji, nadzór nad 

adekwatnością wnioskowanych środków zaradczych, a także monitorowanie i ocenę skuteczności ich 

wdrażania.  

Jednym z najistotniejszych obszarów są postępowania prowadzone przez komisje kolejowe. 

Postępowanie, przeprowadzone z zachowaniem najlepszych praktyk z zakresu kolejnictwa oraz 

podyktowane zasadami kultury bezpieczeństwa, stanowi niepodważalnie skuteczne narzędzie w dążeniu 

do zmniejszenia liczby zdarzeń o najcięższych skutkach. Właściwa analiza przebiegu zdarzenia, 

identyfikowanie przyczyn oraz formułowanie adekwatnych, skutecznych i możliwych do zrealizowania 

środków zaradczych w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem są kluczem 

do stosowania przez przedsiębiorstwa kolejowe proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem 

w transporcie kolejowym. Stąd również nadzór nad komisjami kolejowymi jest ściśle powiązany 

z nadzorem nad wdrożeniem systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem, gdyż komisje 

te stanowią kluczowy element w procesie identyfikacji zagrożeń i wprowadzania środków korygujących 

i zapobiegawczych. 

Sprawowany przez Prezesa UTK nadzór nad postępowaniami komisji kolejowych przynosi wymierne 

efekty. W 2017 r. nadzorem objęto prawie 2200 zdarzeń kolejowych, a zaledwie w 207 przypadkach 

(ok. 9%) konieczne było podjęcie działań w formie pisemnych wezwań do udzielenia informacji w zakresie 

prawidłowości przeprowadzonych postępowań komisji kolejowych. 

W wyniku prowadzonego nadzoru, na 207 pisemnych wystąpień do komisji: 

˗ 68% (140 szt.) przyniosło skutek w postaci uzupełnienia lub korekty protokołu ustaleń końcowych 

uwzględniającego uwagi sformułowane w wystąpieniu Prezesa UTK; 

˗ w 20% (41 szt.) spraw przewodniczący komisji udzielili wyczerpujących wyjaśnień w zakresie 

prowadzonych postępowań; 

˗ jedna sprawa została uznana za stosowną do przekazania postępowania do PKWBK; 

˗ 12% (25 szt.) wystąpień to sprawy w trakcie procedowania. 
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 Wyniki działań przeprowadzonych w 2017 r. zakresie nadzoru nad komisjami kolejowymi 

 

W ramach nadzoru sprawowanego nad komisjami kolejowymi, poza standardowymi działaniami 

polegającymi na weryfikacji dokumentacji wytworzonej przez komisje, podejmowane są liczne działania 

o charakterze proaktywnym. W ocenie Prezesa UTK ma to kluczowy wpływ na obniżenie liczby i skali 

skutków zdarzeń kolejowych w przyszłości. 

W sytuacji, gdy zostają stwierdzone nieprawidłowości, podejmowane są dalsze działania w postaci m.in. 

pisemnych wystąpień do przewodniczącego komisji z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. W sytuacji, gdy 

nie ma możliwości ustalenia obiektywnej przyczyny zdarzenia przez strony postępowania, 

a skomplikowany charakter sprawy tego wymaga, organizowane jest spotkanie z członkami komisji.  

W 2017 r. odbyło się łącznie 65 spotkań z komisjami kolejowymi, na których pracownicy Oddziałów 

Terenowych UTK udzielali członkom komisji wsparcia merytorycznego, w celu wypracowania 

ostatecznych wniosków z postępowania. Zdarzały się sytuacje, w których komisja nie osiągała 

porozumienia w zakresie przyczyn zdarzenia, mimo wykorzystania narzędzi, którymi dysponuje 

Prezes UTK. W takich przypadkach Prezes UTK, korzystając z mocy nadanych mu uprawnień, składał 

wniosek do PKBWK o przeprowadzenie własnego postepowania w sprawie. 

6.5.1. Działania miękkie i szkolenia w obszarze badania zdarzeń 
kolejowych 

W ramach nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe oraz w myśl zawartego 

w 2016 r. porozumienia między Prezesem UTK a Przewodniczącym PKBWK w sprawie bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym, Prezes UTK organizuje szkolenia i warsztaty dla członków komisji kolejowych. 

W 2017 r. odbyły się 3 takie szkolenia. 

Warsztaty dla członków komisji kolejowych mają na celu systematyzowanie zasad rzetelnego 

i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani 

są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami 

nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK. Zapoznanie się z istotą funkcjonowania komisji kolejowych 
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w systemach zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem zapewnia, poprzez ćwiczenia warsztatowe, 

doskonalenie praktyk członków komisji kolejowych w prowadzeniu postępowań. Podczas szkolenia 

omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Warsztaty 

mają na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia. 

Takie podejście jest również pomocne przy opracowaniu swoistego „Vademecum dobrych praktyk” 

w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. 

W 2017 r. Urząd Transportu Kolejowego przygotował „Poradnik dla komisji kolejowych” obejmujący 

tematyką tory, rozjazdy i skrzyżowania torów. Opracowanie zostało stworzone na bazie doświadczeń 

nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe. Poradnik stanowi kompleksowe 

kompendium wiedzy eksperckiej, powstałe na bazie wieloletniej praktyki, a stanowiące praktyczny 

przewodnik w pracy komisji kolejowych. Dostarcza wiedzy, narzędzi i metod, które mogą wykorzystać 

zarówno osoby rozpoczynające badanie zdarzeń kolejowych, jak i doświadczeni pracownicy, którzy chcą 

wzbogacić swój warsztat. Pozycja ta może stać się również skarbnicą wiedzy dla wszystkich pracowników 

związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego. 

6.6. Licencjonowanie maszynistów 

6.6.1. Wydawanie licencji maszynisty 

W 2017 r. wpłynęło 6177 wniosków dotyczących wydania licencji maszynisty (o 2010 więcej niż 

w 2016 r.). Zrealizowano 6352 spraw związanych z licencjonowaniem maszynistów (w tym wydano 

6315 spersonalizowanych blankietów licencji maszynisty, 28 decyzji umarzających postępowanie, 

1 decyzję przywrócenia licencji maszynisty oraz 8 aktualizacji danych licencji maszynisty). Dla porównania 

w 2016 r. zrealizowano 4426 spraw związanych z licencjonowaniem maszynistów, co oznacza, 

że w 2017 r. liczba zrealizowanych spraw znacząco wzrosła (o blisko 44% ). 

Od początku procesu wydawania licencji maszynisty (w latach 2012-2017) zostało wydanych 

14 150 licencji maszynisty. Dotyczy to głównie wymiany dotychczas posiadanych praw kierowania 

na licencję i świadectwo maszynisty grupie około 16,5 tysiąca maszynistów. Konieczność wymiany 

dokumentów wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej i zakończy się 29 października 2018 r.  

1 stycznia 2017 r. został wdrożony teleinformatyczny System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM), 

który ułatwia i przyspiesza składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty. Zastosowane w nim 

rozwiązania, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych, zmniejszają liczbę błędnie składanych 

wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. SOLM ułatwia także komunikację 

pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w ich imieniu. W SOLM stworzono 

możliwość wysyłania wniosków za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych (ePUAP) 

przez wnioskodawców indywidualnych (maszynistów, kandydatów na maszynistów). Przedsiębiorcy 

działający w imieniu wnioskodawców (najczęściej przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury 

kolejowej, ośrodki szkolenia i egzaminowania) oraz zarejestrowani użytkownicy mogą śledzić status 

obsługi wniosków. W SOLM znajdują się również informacje o statusie licencji: 

ważna/nieważna/zawieszona/cofnięta, a także o ograniczeniach zdrowotnych maszynisty w zakresie 

obowiązkowego korzystania z okularów czy też soczewek kontaktowych. Narzędzie to pomaga również 

przewoźnikom kolejowym monitorować status posiadanych uprawnień przez maszynistę i właściwie 

zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi. Za wprowadzenie aplikacji SOLM Urząd Transportu 

Kolejowego został wyróżniony nagrodą Skrzydła IT w Administracji. 

Prezes UTK monitoruje również informacje przekazywane w orzeczeniach lekarskich. Osoby, które nie 

spełniają wymagań zdrowotnych lub nie przeszły badań okresowych, nie mogą prowadzić pojazdu 

kolejowego. Do UTK wpływają orzeczenia lekarskie od wpisanych na  listę podmiotów uprawnionych. 
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Orzeczenia lekarskie rejestrowane są w SOLM, a utrata ważności badań lekarskich lub ich brak jest 

automatycznie przedstawiana w SOLM w postaci zmiany statusu licencji maszynisty na „nieważna”. 

Priorytetowym zadaniem Urzędu w 2018 r. w obszarze licencjonowania maszynistów będzie realizacja 

do końca okresu przejściowego (29 października 2018 r.) w trybie uproszczonym wszystkich wniosków 

o wydanie licencji maszynisty. Po tym terminie maszynista powinien posiadać licencję maszynisty wydaną 

w trybie ustawowym. Ponadto oprócz wydawania licencji kluczowym zadaniem będzie bieżące 

monitorowanie statusu licencji maszynisty i orzeczeń lekarskich. W zakresie działań będzie 

też zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji maszynisty, a także aktualizacja danych zawartych 

w licencji maszynisty oraz wydawanie wtórników. 

6.6.2. Ośrodki szkolenia i egzaminowania 

W 2017 r. do rejestru prowadzonego przez Prezesa UTK wpisano osiem nowych ośrodków szkolenia 

i egzaminowania: 

˗ Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.; 

˗ „Koleje Małopolskie” sp. z o. o.; 

˗ ORLEN KolTrans sp. z o.o.; 

˗ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku; 

˗ Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.; 

˗ „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.; 

˗ „LOTOS Kolej” sp. z o.o.; 

˗ ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek. 

Siedem ośrodków zadeklarowało przeprowadzanie szkolenia i egzaminowania kandydatów 

na maszynistów w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty oraz szkolenia maszynistów 

i przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Jeden wskazał zakres czynności ograniczony 

do szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów w celu uzyskania licencji oraz szkolenia 

maszynistów i przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Żaden nie zadeklarował szkolenia 

obcokrajowców, co może wpływać negatywnie na rozwój ruchu transgranicznego. 

W 2017 r. z rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, 

prowadzonego przez Prezesa UTK, nie wykreślono żadnego podmiotu. 

W 2017 r. jedynie 10 ośrodków (niespełna 34%) zorganizowało egzaminy dla kandydatów 

na maszynistów w celu uzyskania licencji maszynisty. 11 podmiotów (niespełna 37%) przeprowadziło 

egzaminy dla kandydatów na maszynistów na świadectwo maszynisty. Wśród nich było 6 przewoźników 

kolejowych oraz 4 podmioty prowadzące wyłącznie działalność szkoleniową.  

Wzrosła liczba ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów 

(z 23 na koniec 2016 r. do 31 na koniec 2017 r.), a spadła szkolących i egzaminujących kandydatów 

na maszynistów - z 16 do 15 w 2017 r. Widać zatem, że inne ośrodki egzaminują kandydatów 

na maszynistów w celu uzyskania licencji maszynisty, a inne w celu uzyskania świadectwa maszynisty. 

Jedynie 6 z nich szkoli kandydatów na maszynistów zarówno na licencję i świadectwo maszynisty.  

Większość ośrodków wpisanych w ubiegłym roku do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania jest 

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

Jest to kontynuacja tendencji z 2016 r.  
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6.7. Utrzymanie pojazdów kolejowych 

6.7.1. Standaryzacja zamawiania i utrzymania pojazdów 

Prezes UTK wielokrotnie w ciągu 2017 r. zwracał uwagę na niepokojącą tendencję do produkowania 

krótkich serii pojazdów kolejowych, która uwidoczniła się w ostatnich latach nader wyraźnie. Zachęcał 

jednocześnie zamawiających do podejmowania działań na rzecz standaryzacji taboru. 

Doświadczenia Prezesa UTK zdobyte w procesie monitorowania zamówień na tabor kolejowy wskazują, 

że już na etapie przetargu na budowę nowego pojazdu czy też przeprowadzenie jego modernizacji, warto 

mieć na uwadze kwestie związane z optymalizacją zamówienia. Można ją uzyskać przez wdrożenie 

do zamówień taborowych modelowych kryteriów dotyczących powtarzalności rozwiązania 

konstrukcyjnego (typu) pojazdu kolejowego, w tym unifikacji sposobu modernizacji eksploatowanego 

taboru. Może to odbywać się poprzez zwiększenie wielkości zamówienia na tabor danego typu, prowadząc 

do zwiększenia efektywności produkcji i eksploatacji poprzez obniżenie kosztów związanych 

m.in. z dopuszczeniem pojazdów do eksploatacji, użytkowaniem i utrzymaniem tych pojazdów, 

czy też skróconym czasem dopuszczenia do eksploatacji poprzez proces potwierdzania zgodności z typem 

już dopuszczonym. 

Spełnienie nierzadko stojących w sprzeczności wymagań przewoźników, producentów taboru 

i pasażerów (wysoka jakość, niska cena, wysoki komfort), możliwe jest nie tylko dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale również poprzez przestrzeganie zasad standaryzacji. 

Zarówno tych wynikających z przepisów obowiązującego prawa, jak i mających swoje źródło 

w realizowanej polityce producenta, przewoźnika czy organizatora przewozów kolejowych. 

Standaryzacja, żeby była najbardziej efektywna, musi być stosowana zarówno w produkcji taboru jak 

i procesie jego utrzymania.  

Realizacja strategii obejmującej standaryzację nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniego 

poziomu finansowania. Żaden producent nie zdecyduje się bowiem na produkcję pojazdów, które 

nie zostaną później zakupione przez przewoźników. Kluczowe w tym aspekcie pozostaje pełne 

wykorzystanie środków dostępnych w ramach programów krajowych i europejskich. Zdaniem Prezesa 

UTK narzędziem, które powinno być wykorzystywane w znacznie większym zakresie, jest instytucja 

zamówień wspólnych, w ramach której kilka jednostek samorządu terytorialnego może ogłosić jedno 

zamówienie na tabor. Wykorzystanie tej możliwości wpisuje się w strategię zmniejszania kosztów 

udzielenia zamówień. 

6.7.2. Zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów 
kolejowych 

W 2017 r. rozpoczęto prace nad zmianą Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych 

eksploatacji pojazdów kolejowych. 

Do czasu jego zmiany zatwierdzano dokumentację systemu utrzymania (DSU) dla podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), przewoźników kolejowych, zarządców 

infrastruktury, dysponentów, przedsiębiorców zarządzających infrastrukturą i wykonujący przewozy 

w metrze, użytkowników bocznic kolejowych i przedsiębiorców wykonujący przewozy w obrębie 

bocznicy kolejowej. 

Przepisów dotyczących zatwierdzania DSU przez Prezesa UTK nie stosowało się jedynie do DSU 

wagonów towarowych objętych procesem utrzymania realizowanym przez certyfikowany ECM. 

25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające (Dz. U. z 2017, poz. 1525 z późn. zm.).  
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Wprowadzona zmiana zawęziła grono podmiotów mogących wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie DSU, 

do następującego katalogu podmiotów: 

˗ przewoźnik kolejowy posiadający ważną licencję przewoźnika kolejowego bądź świadectwo 

bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego; 

˗ zarządca infrastruktury kolejowej posiadający ważną autoryzację bezpieczeństwa bądź 

świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury; 

˗ producent; 

˗ przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze; 

˗ użytkownik bocznicy kolejowej posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa; 

˗ przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy. 

W związku ze zmianą zniesiony został obowiązek zatwierdzania przez Prezesa UTK DSU dla pojazdów: 

˗ przeznaczonych wyłącznie do użytku turystycznego nieporuszających się po sieci kolejowej; 

˗ kolei wąskotorowych; 

˗ przeznaczonych do użytku lokalnego nieporuszających się po sieci kolejowej; 

˗ podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów (NVR). 

Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania DSU nie zwalnia jednak przedsiębiorstw z obowiązku posiadania 

samej dokumentacji systemu utrzymania. DSU powinna być opracowywana, zatwierdzana i wdrażana 

do stosowania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), utrzymaniem (MMS) oraz 

przepisów wewnętrznych każdego przedsiębiorcy.  

Czas na wprowadzenie odpowiednich zmian do procedur w systemach zarządzania i w przepisach 

wewnętrznych prawodawca określił do 25 listopada 2017 r.  

Do DSU prowadzonych według nowych zasad nie stosuje się wymogów §13 rozporządzenia oraz 

struktury cyklu określonych w załączniku 3. DSU powinny jednak zawierać co najmniej takie elementy jak: 

określenie częstotliwości przeglądów, zakres czynności wykonywanych w ramach utrzymania, warunki 

użytkowania, w tym wartości graniczne dla normalnej eksploatacji. Muszą również być zgodne 

z właściwymi dla rodzaju pojazdu krajowymi specyfikacjami technicznymi oraz normalizacyjnymi, 

technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI), dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz 

zapisami umów międzynarodowych z zakresu transportu kolejowego. 

Od momentu wejścia w życie opisywanej zmiany zostało jasno wskazane, że to przedsiębiorcy kolejowi 

ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną DSU pozwalającą na utrzymanie 

pojazdów w sposób gwarantujący ich bezpieczną eksploatację. Odpowiedzialność za stan techniczny 

pojazdów spoczywa na eksploatującym je podmiocie, czyli przewoźniku kolejowym lub zarządcy 

infrastruktury.  

Prezes UTK nadal zachowuje kompetencje związane z weryfikacją stanu technicznego pojazdów oraz ich 

utrzymania zgodnie z aktualną DSU.  

W związku z nowelizacją rozporządzenia w 2017 r. znacznie zmniejszyła się liczba zatwierdzonych DSU 

w stosunku do lat poprzednich.  

Tab. 8 Zestawienie zatwierdzonych DSU w latach 2010-2017 

Rodzaj 
dokumentu 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DSU 102 353 346 325 758 684 330 185 
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7. Analiza zdarzeń na liniach kolejowych 
Dane o wypadkach i incydentach na sieci kolejowej uzyskiwane są od zarządców infrastruktury, którzy 

powiadamiają o zdarzeniach Przewodniczącego PKBWK oraz Prezesa UTK. Obowiązek zgłaszania 

zdarzeń wynika z Rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów 

w transporcie kolejowym.  

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

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

oraz zasad korygowania danych historycznych).  

W części dotyczącej danych statystycznych sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa opracowane zostało 

na podstawie informacji o zdarzeniach, przekazanych przez podmioty sektora kolejowego 

i zgromadzonych w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych, prowadzonym przez Prezesa UTK, wg jego stanu 

na 19 lipca 2018 r. 

7.1. Wypadki kolejowe 

W 2017 r. liczba wypadków i poważnych wypadków zaistniałych na krajowej ogólnodostępnej sieci 

kolejowej i sieci funkcjonalnie wyodrębnionej z systemu kolei w porównaniu do roku 2016 wzrosła o 6,9%, 

z ogólnej liczby 581 wypadków i poważnych wypadków w 2016 r. do 621 w 2017 r.  Wzrost ten 

spowodowany jest w głównej mierze przez zwiększenie liczby wypadków kategorii, na które system 

kolejowy ma ograniczony wpływ, czyli wypadków z udziałem osób i poruszającego się taboru kolejowego 

oraz wypadków związanych z czynnikami atmosferycznymi. Szczegółowe tendencje poszczególnych 

wypadków przedstawione zostały w rozdziale „Analiza przyczyn zdarzeń kolejowych”. 

 Zestawienie wypadków i poważnych wypadków kolejowych w latach 2011–2017 

 

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

˗ kolizje; 

˗ wykolejenia; 

˗ zdarzenia na przejazdach i przejściach; 

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

˗ pożary pojazdu kolejowego. 
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Kolizje i wykolejenia, stanowiące w 2017 r. w sumie 31,1% wypadków, są zdarzeniami, do których 

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

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

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

zależy bezpośrednio od działań podejmowanych przez zarządców infrastruktury i przewoźników 

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

i utrzymaniowych. 

Należy zaznaczyć, że do kolizji zaliczane są również wypadki, do których doszło wskutek najechania 

pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie poza przejazdami na stacjach i szlakach, do których 

dochodzi najczęściej wskutek znalezienia się pojazdu drogowego w skrajni taboru kolejowego. W 2017 r. 

było 9 takich zdarzeń, co stanowiło 10,6% wszystkich kolizji. 

 Struktura zdarzeń na sieci kolejowej w 2017 r. z podziałem na rodzaje zdarzeń 

 

Najliczniejszymi rodzajami wypadków, do których dochodziło na sieci kolejowej w 2017 r., były wypadki 

na przejazdach kolejowo-drogowych, które stanowiły 34,5% wszystkich wypadków. Drugą 

co do liczebności grupą są wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych, których 

udział procentowy wyniósł 33,3%.  
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Tab. 9 Rodzaje wypadków (sieć ogólnodostępna i funkcjonalnie oddzielona) w latach 2011–2017 

Lp. Rodzaje zdarzeń 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

W PW2 W PW W PW W PW W PW W PW W PW 

1. Kolizje 27 0 41 1 55 0 56 1 53 0 59 0 84 1 

2. Wykolejenia 104 1 112 0 136 0 134 0 122 0 110 0 108 0 

3. 
Wypadki 
na przejazdach 

226 27 272 0 254 1 216 0 206 2 210 2 211 3 

4. 
Wypadki 
z udziałem osób 
/…/ 

324 53 286 0 253 0 254 0 247 0 194 0 207 0 

5. 
Pożar pojazdu 
kolejowego 

4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 3 0 1 0 

6. Inne 82 1 6 0 3 0 7 0 8 0 3 0 6 0 

 Łączna liczba 849 719 704 671 638 581 621 

W – wypadek, PW – poważny wypadek 

 

W 2017 r. miały miejsce trzy poważne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i jedna kolizja będąca 

poważnym wypadkiem. Zostały one omówione w rozdziale 10.2.  

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

kolejowego. Konieczne jest podejmowanie dalszych prac mających na celu stałe podnoszenie poziomu 

kultury bezpieczeństwa i świadomości osób przekraczających tory kolejowe.  

7.2. Wypadki w ramach systemu kolejowego i z udziałem strony trzeciej 

Istnieje grupa zdarzeń, których przyczyny leżą wyłącznie po stronie systemu kolejowego oraz takich, 

których przyczyny są zależne w znacznej części, bądź wręcz w całości, od czynników i podmiotów 

zewnętrznych wobec systemu kolejowego. W ujęciu tym wszystkie wypadki na kolei możemy zatem 

zakwalifikować do jednej z dwóch poniższych grup: 

˗ wypadki w ramach systemu kolejowego; 

˗ wypadki na styku pomiędzy systemem kolejowym i stroną trzecią. 

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

˗ uszkodzenia lub złego stanu technicznego nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynieryjnego 

(37 wypadków); 

˗ najechania na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (28 wypadków); 

˗ wyprawienia pojazdu po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu 

(23 wypadków); 

˗ złego stanu technicznego wagonu (21 wypadków); 

                                                                            

2 Dysproporcja w liczbie poważnych wypadków w 2011 r. w stosunku do lat następnych wynika z błędnej interpretacji definicji 
„poważnego wypadku” przez część komisji kolejowych, stosowanej przed 2012 r. 
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˗ niezatrzymania się przed sygnałem „Stój” lub sygnałem „Jazda manewrowa zabroniona” 

(17 wypadków); 

˗ nałożenie się jednocześnie kilku przyczyn, tworzących równoważne przyczyny (12 wypadków); 

˗ przedwczesnego rozwiązania drogi przebiegu i przełożenia zwrotnicy pod pojazdem 

(9 wypadków). 

W wypadkach tych jedna osoba zginęła, natomiast dwanaście zostało ciężko rannych (w tym dziesięć 

to ofiary poważnego wypadku w wyniku minięcia semafora wskazującego sygnał „Stój” na stacji 

Smętowo).  

Wypadki z udziałem podmiotów zewnętrznych i zasadniczo niezależnych od systemu kolejowego 

to wypadki: 

˗ na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych (214);  

˗ z udziałem osób nieupoważnionych, znajdujących się na obszarze kolejowym (179); 

˗ z udziałem pasażerów (wskakiwanie i wyskakiwanie z pociągu) (27); 

˗ wskutek działania czynników atmosferycznych (huragan, powódź itp.) (15); 

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

˗ wskutek rozmyślnego działania osób trzecich na szkodę systemu kolejowego (7). 

W 2017 r. miało miejsce łącznie 451 tego rodzaju wypadków, w których zginęło 170 osób, a 75 zostało 

ciężko rannych. Zdarzenia z udziałem strony trzeciej stanowią łącznie 72,6% wszystkich wypadków. 

 

 Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego oraz ich skutki w latach 2012–2017 
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 Ofiary wypadków zależnych i niezależnych od systemu kolejowego w latach 2012–2017 

 

Liczba wypadków w ramach systemu kolejowego zwiększyła się o 8 zdarzeń, liczba zabitych w tych 

zdarzeniach zwiększyła się o 1 osobę, zaś liczba osób ciężko rannych wzrosła z 1 do 12 osób. Wzrost liczby 

ciężko rannych jest wynikiem poważnego wypadku kat. A04 w Smętowie, w którym ciężkie obrażenia 

odniosło 10 pasażerów. 

Przedstawione dane wskazują, że nadal dominującą grupą generującą największą liczbę wypadków 

są podmioty zewnętrzne wobec systemu kolejowego.  

7.3. Wypadki w skutek pominięcia sygnału „Stój” lub uruchomienia pojazdu 
kolejowego bez zezwolenia (SPAD) 

Niepokojący trend został odnotowany w zakresie pomijania przez maszynistów miejsc, w których powinni 

zatrzymać pojazd kolejowy. Dotyczy to zarówno miejsc, w których nie dochodziło do zagrożenia jak 

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

zarezerwowaną dla innych pojazdów. W zakresie incydentów (kat. C44) zwiększoną liczbę zdarzeń można 

przypisać podnoszeniu się poziomu kultury bezpieczeństwa – więcej tego rodzaju zajść jest 

raportowanych i analizowanych już przez same podmioty. W przypadku wypadków (kat. B04) tego typu 

sytuacje niosą ze sobą bardzo duży poziom ryzyka. W nieznacznie zmienionych okolicznościach z tego 

typu „pominięć” mogą powstawać poważne wypadki. W związku z powagą tych zdarzeń Prezes UTK 

powołał specjalny zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa, który zajmował się tym zagadnieniem. 

W związku z utrzymywaniem się wysokiej liczby zdarzeń SPAD zaliczanych do kategorii B04 i C44 

stały się one przedmiotem wnikliwej analizy Prezesa UTK. Przyczyny tych zdarzeń leżą najczęściej 

po stronie tzw. czynnika ludzkiego. Jest to m.in. niezachowanie należytej ostrożności, niewłaściwa 

obserwacja przedpola jazdy, nieprawidłowe odczytanie wskazań sygnalizatorów, niewłaściwa 

współpraca maszynistów z kierownikiem pociągu, uruchomieniu pojazdu kolejowego bez zezwolenia, 

brak reakcji maszynisty na wszelkie sygnały manewrowe podawane bezpośrednio przed zdarzeniem 

czy niedostosowanie prędkości do warunków miejscowych. Przyczyny tych zdarzeń mogą być zatem 

zaliczone do kategorii niewłaściwego stanu psychofizycznego maszynisty (związanego 

np. z nieprzestrzeganiem norm czasu pracy) oraz do kategorii niewłaściwego wyszkolenia maszynisty 

związanego np. z brakiem prawidłowych odruchów i zachowań na szlaku. 

W ocenie Prezesa UTK na poprawę tego stanu rzeczy wpływ będzie miało zwiększenie nadzoru 

nad szkoleniem i egzaminowaniem maszynistów. Z tego względu już w 2016 r. zainicjowano prace nad 
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innowacyjnym projektem, który pozwoli minimalizować wpływ czynnika ludzkiego na poziom 

bezpieczeństwa. Inicjatywa utworzenia Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów 

ma wzmocnić i usprawnić proces nadawania i weryfikowania kompetencji personelu kolejowego. Będzie 

to miejsce, w którym kompetencje wszystkich maszynistów można w sposób niezależny i obiektywny 

zweryfikować, co w ocenie Prezesa UTK bezpośrednio przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym. 

Monitorowanie i weryfikacja obszaru kompetencji maszynistów skutecznie zapobiegnie przypadkom 

nierespektowania przez nich właściwego czasu odpoczynku przed podjęciem kolejnej służby oraz pozwoli 

na podjęcie decyzji o ewentualnym skierowaniu maszynisty na dodatkowe szkolenie. Na poziom 

wyszkolenia maszynistów niewątpliwy wpływ mają również kompetencje instruktorów i egzaminatorów 

w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, które również 

zgodnie z założeniami projektu będą poddawane okresowej weryfikacji.  

Dodatkowej minimalizacji ryzyka zaistnienia zdarzeń związanych z czynnikiem ludzkim w aspekcie 

prowadzenia ruchu kolejowego sprzyjałoby wdrożenie krajowych rozwiązań technicznych 

zabezpieczających przed błędami popełnianymi przez człowieka. Rozwiązanie takie mogłoby być oparte 

na urządzeniach przytorowych, które są uzależnione od sygnałów wyświetlanych na semaforach oraz 

urządzeniach pokładowych, które powinny być zainstalowane na pojeździe i uzupełniać te części sieci 

kolejowej, na której nie będzie wdrażany europejski system ERTMS. W 2017 r. Prezes UTK występował 

z taką inicjatywą do ministra właściwego ds. transportu. 

Kolejną istotną z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym inicjatywą 

podjętą przez Prezesa UTK jest kwestia przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu czynnika 

ludzkiego przy zdarzeniach związanych z pominięciem sygnału „Stój”. W ocenie Prezesa UTK , w obliczu 

nadchodzącej migracji do cyfrowego standardu radiołączności GSM-R, istotną kwestią w tym zakresie jest 

wywołanie alarmowe. W standardzie GSM-R wywołanie alarmowe (REC), w odróżnieniu do obecnie 

stosowanego wywołania Radio-Stop, nie powoduje automatycznego zatrzymania pociągu. W związku 

z tym Prezes UTK zlecił opracowanie ekspertyzy w tym zakresie oraz podjął kroki w celu zbadania 

technicznych i prawnych  rozwiązań, które zapewnią, że poziom bezpieczeństwa nie ulegnie obniżeniu 

po migracji do radiołączności opartej o standard GSM-R.   
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W związku z wagą tego typu zdarzeń stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości były podstawą 

wszczęcia wobec kilku spółek postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia certyfikatu 

bezpieczeństwa. W trakcie postępowań spółki te przedstawiły dowody pozwalające ocenić, że podjęły 

działania zgodnie z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, mające na celu spełnienie 

kryteriów zgodności, których naruszenie wskazano w dokumentacjach pokontrolnych. Prezes UTK 

po zgromadzeniu dowodów w sprawie i w trakcie ich analizy brał również pod uwagę zasadę wyrażoną 

w ust. 2 załącznika IV do Rozporządzania Komisji (UE) nr 1158/2010 stanowiącą, że krajowe organy 

bezpieczeństwa stosują zasadę proporcjonalności między egzekwowaniem a ryzykiem oraz że działania 

podjęte przez krajowy organ bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności lub pociągnięcia 

przedsiębiorstw kolejowych do odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków prawnych 

są proporcjonalne do ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub potencjalnej wagi niezgodności, 

w tym wszelkich faktycznych lub potencjalnych szkód. Na skutek przeprowadzonego postępowania, 

biorąc pod uwagę całość materiału dowodowego, Prezes UTK umorzył postępowania w tych sprawach.  

7.3.1. Monitorowanie przypadków SPAD 

Z uwagi na wagę zdarzeń związanych z pominięciem sygnału „Stój” Prezes UTK prowadzi bieżące 

monitorowanie wszystkich tego rodzaju przypadków. Analiza zgromadzonych danych pozwala zauważyć, 

że od 2014 r. notowany jest spadek zdarzeń kategorii B04 (wypadki), natomiast od 2012 r. widoczna jest 

tendencja wzrostowa incydentów (kat. C44). Może to być interpretowane jako podnoszący się poziom 

kultury bezpieczeństwa – pracownicy bezpośrednio zaangażowani w zdarzenie nie boją się przekazywać 

zgłoszenia do swoich pracodawców, a ci dalej do Prezesa UTK, dzięki czemu ich przyczyny mogą być 

badane, analizowane, a docelowo proponowane właściwe działania zapobiegawcze. Wykres poniżej, poza 

przedstawieniem danych statystycznych, obrazuje pozytywny skutek działania praktycznego kultury 

bezpieczeństwa. Dogłębna analiza przyczyn incydentów prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków. 

W przypadku sytuacji potencjalnie niebezpiecznych notowany jest stały poziom tych zdarzeń 

(1-2 rocznie). Wyjątkiem był tu 2016 r., kiedy miało miejsce 16 tego rodzaju sytuacji.  
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 Liczba zdarzeń kat. B04, C44 oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych u wszystkich 
przewoźników w latach 2013–2017 (na liniach i bocznicach) 

 

Prezes UTK zwołał 9 października 2017 r. posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu 

systemu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce w celu omówienia: 

˗ przyczyn zaistniałych zdarzeń kolejowych; 

˗ wymaganych do podjęcia działań zapobiegających kolejnym tego rodzaju zdarzeniom, a także 

konieczności wprowadzenia dodatkowych środków kontroli ryzyka. 

Uczestnicy spotkania deklarowali podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania tego typu 

zdarzeń kolejowych.  

7.4. Wypadki podczas wykonywania prac modernizacyjnych 
i remontowych na liniach kolejowych 

W ramach działań monitorujących poziom bezpieczeństwa w obszarze sektora kolejowego oraz zgodnie 

z zadaniami nadzoru nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Prezes UTK zwrócił 

także uwagę na niepokojące zdarzenia z udziałem przedsiębiorstw wykonujących prace w ramach 

inwestycji i remontów na liniach kolejowych. 

Z otrzymanych danych wynika, że w latach 2016–2017 wystąpiły 42 zdarzenia mające związek 

z organizacją wykonywania robót torowych przy czynnych torach kolejowych. W związku z planowanym 

znaczącym wzrostem liczby remontów i inwestycji kolejowych w 2018 r. problem nabiera szczególnej 

wagi. Działania wyprzedzające o charakterze systemowym mogą wyeliminować możliwość wystąpienia 

zdarzeń, a w przypadku ich zaistnienia przyczynić się do minimalizacji skutków. 

W 2017 r. zebrał się Zespół zadaniowy do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora 

kolejowego w Polsce. Celem spotkania było omówienie przyczyn występowania zdarzeń mających 

związek z organizacją wykonywania robót torowych przy czynnym torze kolejowym oraz przedstawienie 

podjętych przez przedsiębiorstwa działań po zaistnieniu wypadku oraz działań systemowych i inicjatyw 

ukierunkowanych na obniżenie poziomu ryzyka związanego z tym obszarem. 

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

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

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

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

Odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie systemu kolejowego i nadzór nad ryzykiem związanym 

z zaangażowaniem wykonawców i kontrolą dostawców spoczywa na przedsiębiorstwach kolejowych. 

Są one zobowiązane do wdrożenia niezbędnych środków nadzoru ryzyka w ramach zarządzania ryzykiem 

wspólnym. Jeśli wypracowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem środki nadzoru ryzyka 

nie zapewniają minimalizacji poziomu ryzyka, należy je zrewidować. Zarządca infrastruktury w ramach 
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posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem musi weryfikować kompetencje zarówno 

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

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

podejmować odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia współpracy.  

Najwięcej zdarzeń w tym obszarze w 2017 r. polegało na uszkodzeniu nawierzchni, mostu lub wiaduktu, 

sieci trakcyjnej, niewłaściwym wykonywaniu robót, np. nieprawidłowym rozładunku materiałów, 

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

na najechaniu pojazdu kolejowego na inny pojazd lub przeszkodę. 

Do najczęstszych przyczyn takich zdarzeń należą: 

˗ niewłaściwa organizacja robót; 

˗ najechanie lub zahaczenie przez pojazd kolejowy o pojazd budowlany znajdujący się w skrajni toru; 

˗ nieprawidłowy montaż lub uszkodzenie sieci trakcyjnej; 

˗ przedmioty pozostawione w torze; 

˗ brak rzetelnego zapoznawania się pracowników z regulaminami; 

˗ niewłaściwie przeprowadzany proces weryfikacji wiedzy wykonawcy przez zarządcę. 

Wdrażanie środków zapobiegawczych proponowanych przez komisje kolejowe w ramach postępowań 

po wypadkach i incydentach jest podstawowym narzędziem służącym zapobieganiu podobnym 

zdarzeniom w przyszłości. 

Komisje kolejowe po zbadaniu wypadków i incydentów proponowały środki zapobiegawcze, by uniknąć 

podobnych zdarzeń w przyszłości. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fizyczne odgrodzenie 

miejsca robót od czynnych torów kolejowych. Służyć temu może montaż barierek czy balustrad 

ochronnych odpowiednio przymocowanych, które nie ulegają uszkodzeniom na skutek przejeżdżających 

pociągów czy warunków atmosferycznych. Wskazane jest na szerszą skalę stosowanie automatycznych 

i półautomatycznych systemów ostrzegawczych emitujących sygnały ostrzegawcze w sposób akustyczny 

i optyczny oraz rozszerzenie stosowania systemów ostrzegania na maszynach kolejowych np. poprzez 

poprawę słyszalności radiotelefonów. 

Olbrzymią rolę w tym procesie mają wykonawcy. To właśnie oni, poprzez wprowadzanie dodatkowych 

wymogów organizacji transportu na placu budowy, minimalizują ryzyko kontaktu maszyn roboczych 

z pociągami. Zarządca infrastruktury powinien też kłaść nacisk na proces nadzorowania i odpowiedniego 

wyszkolenia wykonawców modernizacji. Szczególnie dotyczy to procesu wydawania upoważnień 

do wstępu na obszar kolejowy. Istniejące wymogi zawierają konieczność przeprowadzenia szkolenia 

przed wydaniem takiego upoważnienia. Niejednokrotnie wykazano w kontrolach, że nadzór zarządcy nad 

tym obszarem jest niewystarczający. 

Warto również rozważyć organizowanie regularnych spotkań zarządcy infrastruktury z wykonawcami 

modernizacji. Stanowią one bowiem dobrą platformę wymiany doświadczeń, poglądów, wspólnego 

diagnozowania problemów oraz szerzenia najlepszych praktyk w zakresie promowania bezpieczeństwa 

transportu kolejowego i minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń kolejowych; 

Zarządcy infrastruktury powinni też obowiązkowo uwzględniać w Specyfikacjach Istotnych Warunków 

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

systemów/środków zabezpieczających itp. W ramach posiadanego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem zarządca powinien weryfikować kompetencje dostawców i wykonawców oraz 

kontrolować i weryfikować stan bezpieczeństwa oraz wyniki procesów realizowanych przez wykonawcę 

bądź dostawcę. W razie konieczności powinien podejmować odpowiednie działania zmierzające 

do ograniczenia współpracy.  
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Tab. 10 Liczba zdarzeń związanych z wykonywaniem inwestycji i remontów na liniach kolejowych 

w latach 2016–2017 z podziałem na kategorie 

Kat. Opis przyczyny 
Liczba zdarzeń 

SUMA 
2016 2017 

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

0 1 1 

B09 

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

2 2 4 

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

1 3 4 

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

1 0 1 

B19 

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

1 1 2 

B23 

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

0 2 2 

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

1 0 1 

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

0 3 3 

C46 
Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

1 0 1 

C51 

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

10 7 17 

C52 

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

1 0 1 

C60 
Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę (np. płozę hamulcową, 
wózek bagażowy, pocztowy itp.) bez wykolejenia i ofiar w ludziach 

1 4 5 

 SUMA 19 23 42 
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7.5. Miernik wypadków 

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

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

w danym roku do wykonanej pracy eksploatacyjnej. 

W 2017 r. nieznacznie zwiększyła się liczba wypadków, a jednocześnie wzrosła o około 3,8% wielkość 

pracy eksploatacyjnej. Wartość miernika wypadków jest zatem wyższa o 0,08 od wartości z 2016 r. 

Świadczy to o utrzymywaniu się poziomu bezpieczeństwa na poziomie z roku ubiegłego. Podkreślić 

należy, że wartość miernika za rok 2016 była najniższa od 2008 r. 

Tab. 11 Miernik wypadków za lata 2008–2017 

Lp. Rok Praca eksploatacyjna [mln poc.-km] Liczba wypadków Miernik 

1. 2008 229,8 894 3,89 

2. 2009 209,8 845 4,03 

3. 2010 217,2 851 3,92 

4. 2011 222,6 849 3,81 

5. 2012 218,5 719 3,29 

6. 2013 211,4 704 3,33 

7. 2014 210,3 671 3,19 

8. 2015 218,2 638 2,92 

9. 2016 234,0 581 2,48 

10. 2017 242,4 621 2,56 

 Miernik wypadków za lata 2008–2017 

 

Analizując miernik wypadków należy wskazać, że dla poprawy bezpieczeństwa niezbędne jest 

współdziałanie wszystkich stron, zarówno tych prowadzących ruch kolejowy, jak i dostarczających 

produkty i usługi dla tego rynku. Negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa mają okresy zaburzania 

systemu kolejowego podczas prac inwestycyjnych oraz wciąż utrzymujący się na bardzo wysokim 

poziomie wpływ osób trzecich na kolej. W 2017 r. Prezes UTK prowadził działania polegające 
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na podnoszeniu świadomości zarówno podmiotów rynku kolejowego, dostawców usług i towarów, ale 

przede wszystkim osób przekraczających tory w sposób niebezpieczny lub wręcz niedozwolony. 

Odbywało się to poprzez udział w kampaniach społecznych, organizowanie spotkań Zespołu 

zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, promowanie 

kultury bezpieczeństwa, jak również stymulowanie uczestników rynku kolejowego do wdrażania 

rozwiązań, nierzadko innowacyjnych, poprawiających poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Jednym z podjętych działań jest program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Szczegółowe działania podejmowane przez Prezesa UTK w 2017 r. w tym zakresie zostały opisane 

w dalszej części opracowania. 

7.6. Ofiary wypadków kolejowych 

Liczba ofiar wypadków na sieci systemu kolejowego i sieci funkcjonalnie oddzielonej w 2017 r. wyniosła 

258, z czego 171 to ofiary śmiertelne, a 87 – ciężko ranni.  

Tab. 12 Liczba ofiar wypadków na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2013–2017 
w podziale na rodzaje zdarzeń 

Lp. 
Rodzaj 

wypadku 

Ofiary śmiertelne Ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Kolizje 1 1 0 0 0 1 3 3 2 13 

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

2. 

Wykolejenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana - - - - - - - - - - 

3. 

Wypadki na 
przejazdach 

52 43 55 48 42 37 25 41 39 29 

zmiana - -17,3% +27,9% -12,7% -12,5% - -32,4% +64,0% -4,9% -25,6% 

4. 

Wypadki 
z udziałem 
osób 
i poruszających 
się pojazdów 
kolejowych 

175 164 173 121 129 64 67 49 53 45 

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

5. 

Pożar pojazdu 
kolejowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana - - - - - - - - - - 

6. 

Inne 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

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

7. 

Łączna liczba 228 208 228 169 171 103 95 93 94 87 

zmiana - -8,8% +9,6% -25,9% +1,2% - -7,8% -2,1% +1,1% -7,4% 
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W stosunku do 2016 r. ogólna liczba osób zabitych wzrosła o 1,2%, zaś liczba osób ciężko rannych spadła 

o 7,4%. 

Tab. 13 Liczba ofiar wypadków na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2013–2017 
w podziale na kategorie osób 

Lp. Kategorie osób 

Ofiary śmiertelne Ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Pasażer 6 2 2 1 1 8 6 6 5 20 

zmiana - -66,7% 0,0% -50,0% 0,0% - -25,0% 0,0% -16,7% +300 % 

2. 

Pracownik lub 
podwykonawca 

2 1 3 1 1 4 4 4 2 3 

zmiana - -50,0% +200% -66,7% 0,0% - 0,0% 0,0% -50,0% +50,0% 

3. 

Użytkownik 
przejazdu lub 
przejścia 

52 38 53 48 42 35 24 38 39 25 

zmiana - -26,9% +39,5% -9,4% 
-

12,5% 
- -31,4% +58,3% +2,6% -35,9% 

4. 

Osoba 
nieupoważniona 

166 162 168 119 127 56 57 44 48 37 

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

5. 

Inni 2 5 2 0 0 0 4 1 0 2 

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

6. 

Łączna liczba 228 208 228 169 171 103 95 93 94 87 

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

 

W minionym roku spadek liczby ofiar śmiertelnych miał miejsce jedynie wśród użytkowników przejazdów 

kolejowo-drogowych i przejść przez tory – o 12,5%, zaś wzrost liczby ofiar śmiertelnych odnotowany 

został wśród osób nieupoważnionych do przebywania na terenie kolejowym – o 6,7%. 

Wśród ciężko rannych pasażerów 10 osób (50%) stanowią poszkodowani w jednym zdarzeniu – kolizji 

pociągów na stacji Smętowo. 

Wśród ofiar wypadków na kolei w ostatnich 5 latach, największą grupę stanowią osoby śmiertelnie 

potrącone na tzw. dzikich przejściach. Skuteczne działania, mogące przyczynić się do zmniejszenia liczby 

ofiar wśród osób nieupoważnionych, powinny obejmować m.in. odgradzanie obszaru kolejowego, 

budowanie przejść bezkolizyjnych oraz edukację społeczeństwa. 
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 Udział procentowy poszczególnych grup osób zabitych w wypadkach kolejowych w 2017 r.  

 

 

 

 Udział procentowy poszczególnych grup osób ciężko rannych w wypadkach kolejowych 
w 2017 r.  

 

 

Najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych wypadków w 2017 r. stanowiły osoby nieupoważnione 

do przebywania na terenie kolejowym (127 zabitych - 74,2% ogółu ofiar śmiertelnych). Drugą 

co do liczebności grupę stanowili użytkownicy przejazdów i przejść (42 zabitych, co stanowi 24,6% ogółu 

ofiar śmiertelnych). Również w przypadku osób ciężko rannych występuje podobna zależność. 

Najliczniejszą grupę (37 osób, co daje 42,5% wszystkich ciężko rannych) stanowiły osoby 
nieupoważnione do przebywania na obszarze kolejowym. Drugą co do liczebności grupę ciężko rannych 

stanowili użytkownicy przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych (25 osób ciężko rannych, 

co stanowi 28,7% ogółu ciężko rannych). 
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7.7. Incydenty 

Istotną grupę zdarzeń związanych z ruchem pociągów, wymagającą stałego monitorowania stanowią 

incydenty. W odróżnieniu od wypadków i poważnych wypadków incydenty nie niosą ze sobą skutków 

w postaci zabitych i ciężko rannych oraz znacznych szkód materialnych. Wskazują natomiast źródło 

zagrożenia i są ważną informacją pomagającą ustalić obszary działalności przewoźników lub zarządców 

wymagające poprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

W 72,2% przyczyny incydentów zaistniałych w 2017 r. leżą po stronie systemu kolejowego. Ta grupa 

zdarzeń nie obejmuje zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach oraz najechania na osoby 

podczas przechodzenia przez tory, które mieszczą się wyłącznie w grupie wypadków.  

 Liczba incydentów na liniach kolejowych w latach 2011–2017 

 

Prowadzone od połowy 2013 r. działania nadzorcze w obszarze związanym z systemami zarządzania 

bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej wykazały niewłaściwą 

klasyfikację części zdarzeń, co skutkować mogło nieujmowaniem ich w oficjalnych statystykach 

Prezesa UTK i Przewodniczącego PKBWK. Na skutek podjęcia przez Prezesa UTK działań edukacyjnych 

oraz egzekwujących poprawną kwalifikację zdarzeń, od 2014 r. zaobserwowany został wzrost liczby 

zgłaszanych incydentów, w szczególności związanych ze stanem technicznym taboru. W 2015 r. 

stanowiły one 55,6%, w 2016 r. – 30,9%, zaś w 2017 r. 19,1% wszystkich zarejestrowanych incydentów. 

Rozporządzenie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym, 

obowiązujące od 19 marca 2016 r., wprowadziło także nową kategorię incydentu (kat. 68) – 

„Rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów”. 

Od początku obowiązywania rozporządzenia, czyli od 19 marca do końca 2016 r. odnotowano 

159 incydentów tej kategorii, co w 2016 r. stanowiło 19% wszystkich incydentów na liniach kolejowych. 

W 2017 r. odnotowano 371 incydentów tej kategorii, co stanowiło 29,8% wszystkich incydentów. 

Wprowadzenie tej kategorii wynikało z działań podejmowanych wspólnie przez Przewodniczącego 

PKBWK i Prezesa UTK, w następstwie analizy zdarzeń kolejowych i sytuacji potencjalnie 

niebezpiecznych. 

7.8. Analiza przyczyn zdarzeń kolejowych 

Charakter zdarzenia oraz jego bezpośrednią przyczynę określa kategoria nadawana przez komisję 

kolejową, zgodna z wykazem zawartym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia w sprawie poważnych 

wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. Prezes UTK prowadzi szczegółową 

statystykę zdarzeń kolejowych, na podstawie której podejmuje właściwe działania określone katalogiem 

zadań sprecyzowanym w ustawie o transporcie kolejowym. Najistotniejszy zbiór spośród danych 

będących w posiadaniu Prezesa UTK przedstawiają poniższe tabele.  
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Tab. 14 Przyczyny wypadków i poważnych wypadków w latach 2012–2017 w podziale na kategorie 

liczbowe  

Lp. 
Kat. 

(A, B) 
Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zmiana 2017 
/2016 

1. 00 
Inne niż poniżej wymienione przyczyny lub 
nałożenie się kilku przyczyn jednoczenie, 
tworząc równoważne przyczyny 

nd nd nd nd 5 12 +140,0% 

2. 01 

Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor 
zajęty, zamknięty albo przeciwny 
do zasadniczego lub w kierunku 
niewłaściwym 

2 1 0 0 0 0 - 

3. 02 
Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację 
na tor zamknięty lub zajęty  

0 0 0 0 1 0 -100,0% 

4. 03 

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym 

16 14 15 19 18 23 27,8% 

5. 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 29 20 18 17 -5,6% 

6. 05 

Niezachowanie ostrożności po minięciu 
przez pojazd kolejowy samoczynnego 
semafora odstępowego wskazującego 
sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy 
po uprzednim zatrzymaniu się przed tymi 
sygnałami 

0 1 0 1 0 1 - 

7. 06 
Przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy 

1 0 0 0 3 1 -66,7% 

8. 07 
Wykonanie manewru stwarzającego 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

1 1 2 2 1 2 100,0% 

9. 08 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego 5 7 5 6 7 4 -42,9% 

10. 09 

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

53 73 61 49 29 37 27,6% 

11. 10 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny 
pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu 
kolejowego specjalnego przeznaczenia 
(w tym również najechanie na przedmiot 
stanowiący część konstrukcyjną pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu 
kolejowego przeznaczenia) oraz 
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie 
części pokładowej urządzeń 
umożliwiających kontrolę prowadzenia 
pojazdu kolejowego (ERTMS) 

0 6 5 8 7 6 -14,3% 

12. 11 
Uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu (w tym także najechanie na część 
konstrukcyjną wagonu) 

21 15 21 18 18 21 16,7% 

13. 12 
Uszkodzenie lub wadliwe działanie 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

2 2 2 2 1 2 100,0% 
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Lp. 
Kat. 

(A, B) 
Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zmiana 2017 
/2016 

14. 13 

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

11 13 15 25 27 28 3,7% 

15. 14 Zamach zbrodniczy 0 0 0 0 0 0 - 

16. 15 

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

10 23 11 11 19 9 -52,6% 

17. 16 
Niewłaściwe zestawienie pociągu lub 
składu manewrowego 

0 0 0 1 2 1 -50,0% 

18. 17 

Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
ładunku lub inne nieprawidłowości 
w czynnościach ładunkowych 

3 6 13 7 3 2 -33,3% 

19. 18 

Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A 
wg metryki przejazdowej) 

9 9 5 8 10 13 30,0% 

20. 19 

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

16 15 12 14 15 16 6,7% 

21. 20 

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

52 40 41 33 21 27 28,6% 

22. 21 

Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym niewyposażonym w 
system przejazdowy (kat. D) 

158 167 133 118 139 140 0,7% 

23. 22 

Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie na przejeździe 
użytku prywatnego (kat. F) 

2 2 0 2 0 0 - 

24. 23 

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

7 4 11 7 5 9 80,0% 

25. 24 
Pożar w pociągu, składzie manewrowym 
lub pojeździe kolejowym 

1 2 3 0 3 1 -66,7% 

26. 26 

Pożar w obiekcie budowlanym itp. 
w granicach obszaru kolejowego, pożar 
lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw 
i torowisk powstały w granicach obszaru 
kolejowego 

0 0 0 0 0 0 - 

27. 27 
Eksplozja w pociągu, składzie 
manewrowym lub pojeździe kolejowym 

0 0 0 0 0 0 - 

28. 28 
Klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy 
śnieżne, zatory lodowe, huragany, 
osunięcia się ziemi) 

0 4 2 1 5 15 200,0% 



 

 66 

 
Lp. 

Kat. 
(A, B) 

Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Zmiana 2017 

/2016 

29. 29 
Katastrofy budowlane w bezpośrednim 
sąsiedztwie torów kolejowych, po których 
odbywa się normalny ruch pociągów 

0 0 0  0 0 - 

30. 30 

Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, kradzież ładunku z pociągu 
lub składu manewrowego będącego 
w ruchu, ułożenie przeszkody na torze, 
dewastacja urządzeń energetycznych, 
łączności, sterowania ruchem kolejowym 
lub nawierzchni oraz ingerencja 
w te urządzenia) 

6 4 3 1 3 6 100,0% 

31. 31 

Najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory 
na przejeździe kolejowo-drogowym lub 
przejściu strzeżonym 

9 4 4 10 6 2 -66,7% 

32. 32 

Najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory na 
przejeździe kolejowo-drogowym 
z samoczynnym systemem przejazdowym 
(kat. B, C) 

10 4 7 9 9 7 -22,2% 

33. 33 

Najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory 
na pozostałych przejazdach kolejowo-
drogowych i przejściach 

16 14 14 14 12 9 -25,0% 

34. 34 

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

255 232 235 235 174 179 2,9% 

35. 35 

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

31 21 19 12 20 27 35,0% 

36. 36 

Zignorowanie przez prowadzącego pojazd 
drogowy sygnałów zabraniających wjazdu 
na przejazd kolejowo-drogowy 
i uszkodzenie rogatki lub sygnalizatorów 
drogowych 

0 0 0 0 0 0 - 

37. 37 
Rozerwanie się pociągu, które nie 
spowodowało zbiegnięcia wagonów 

2 1 0 1 0 1 - 

38. 38 

Wadliwe działanie budowli i urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego lub przejazdów kolejowych 
spowodowanych kradzieżą 

1 0 0 2 0 1 - 

39. 39 

Wjazd pojazdu kolejowego korzystającego 
z zasilania w energię trakcyjną z sieci 
trakcyjnej na niezajęty tor 
niezelektryfikowany 

0 0 0 1 0 0 - 

40. 40 

Niekontrolowane uwolnienie się towaru 
niebezpiecznego z wagonu lub opakowania 
wymagające interwencji władz lub 
zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na szlaku 

0 0 0 1 0 0 - 

41. 
Bez 
kat. 

Ustalanie przyczyny zdarzenia trwa 2 3 3 0 0 2 - 

 Łączna liczba 719 704 671 638 581 621 +6,9% 
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Tab. 15 Przyczyny incydentów w latach 2012–2017 w podziale na kategorie liczbowe 

Lp. Kat. Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Zmiana 

2016 /2017 

1. C41 

Wyprawienie pojazdu kolejowego 
na tor zajęty, zamknięty albo 
przeciwny do zasadniczego lub 
w kierunku niewłaściwym 

2 2 2 1 3 0 -100,0% 

2. C42 
Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację 
na tor zamknięty lub zajęty 

0 1 2 5 0 5 - 

3. C43 

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda 
pojazdu kolejowego po niewłaściwie 
ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa 
lub brak obsługi urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym 

6 11 27 19 44 59 +34,1% 

4. C44 

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

16 19 35 44 57 77 +35,1% 

5. C45 
Przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy 

0 0 2 1 3 4 +33,3% 

6. C46 
Wykonanie manewru stwarzającego 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów 

0 1 0 0 1 1 0,0% 

7. C47 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego 1 4 1 2 3 1 -66,7% 

8. C48 

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

1 0 0 2 0 1 - 

9. C49 Niewłaściwe zestawienie pociągu 0 0 1 1 2 0 -100,0% 

10. C50 

Niewłaściwe załadowanie, 
rozładowanie, nieprawidłowości 
w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych 

12 2 7 5 10 25 +150,0% 

11. C51 

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

17 13 19 15 34 26 -23,5% 

12. C52 

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

2 5 2 1 2 3 +50,0% 
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Lp. Kat. Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zmiana 
2016 /2017 

13. C53 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny 
pojazdu kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia powodujące 
konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia 
detekcji stanu awaryjnego taboru, 
potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, 
gorący hamulec skutkujący 
przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez 
personel obsługi (np. pęknięty resor) 

5 2 18 16 21 21 0,0% 

14. C54 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu, powodujące konieczność jego 
wyłączenia z ruchu na skutek wskazań 
przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gorące 
maźnice, gorący hamulec skutkujący 
przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez 
personel obsługi 

77 50 126 281 259 238 -8,1% 

15. C55 

Pożar w pociągu lub w pojeździe 
kolejowym niepowodujący 
negatywnych skutków dla mienia lub 
środowiska, bez poszkodowanych 

19 22 33 30 21 15 -28,6% 

16. C57 

Pożar w obiekcie budowlanym itp., 
w granicach obszaru kolejowego, pożar 
lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw 
i torowisk powstały w granicach 
obszaru kolejowego 

3 1 1 0 2 4 +100,0% 

17. C59 

Niekontrolowane uwolnienie się 
materiału niebezpiecznego z wagonu 
lub opakowania wymagające 
zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na stacji 

3 5 1 1 13 1 -92,3% 

18. C60 

Najechanie pojazdu kolejowego 
na przeszkodę (np. płozę hamulcową, 
wózek bagażowy, pocztowy itp.) bez 
wykolejenia i ofiar w ludziach 

21 15 25 21 30 31 +3,3% 

19. C61 Zamach zbrodniczy 0 0 0 0 0 2 - 

20. C62 
Katastrofy żywiołowe (np. powódź, 
zaspy śnieżne, zatory lodowe, 
huragany, osunięcia się ziemi) 

3 4 8 13 22 28 +27,3% 

21. C63 

Katastrofy budowlane w 
bezpośrednim sąsiedztwie torów 
kolejowych, po których odbywa się 
normalny ruch pociągów 

0 0 0 0 1 0 -100,0% 

22. C64 

Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, ułożenie przeszkody 
na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania 
ruchem kolejowym lub nawierzchni 
oraz ingerencja w urządzenia) 

19 15 21 21 64 124 +93,8% 
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Lp. Kat. Opis przyczyny 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Zmiana 

2016 /2017 

23. C65 

Zdarzenia z osobami związane 
z ruchem pojazdu kolejowego 
(wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 
pojazdu kolejowego, silny dojazd lub 
gwałtowne hamowanie pojazdu 
kolejowego) niepowodujące ofiar 
z ludźmi 

36 26 12 19 24 22 -8,3% 

24. C66 

Niezatrzymanie się pojazdu 
drogowego przed zamkniętą rogatką 
(półrogatką) i uszkodzenie jej lub 
sygnalizatorów drogowych 

1 1 1 5 54 171 +216,7% 

25. C67 

Nieprawidłowości w działaniach 
urządzeń przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu kolejowego lub 
pojazdów kolejowych spowodowane 
kradzieżą 

1 0 2 2 1 0 -100,0% 

26. C68 
Rozerwanie się pociągu lub składu 
manewrowego, które nie 
spowodowało zbiegnięcia wagonów 

nd nd nd nd 159 371 +133,3% 

27. C69 

Inne niż powyżej wymienione 
przyczyny lub nałożenia się kilku 
przyczyn jednocześnie, tworząc 
równoważne przyczyny 

nd nd nd nd 7 17 +142,9% 

 Łączna liczba 245 199 346 505 837 1247 +49,0% 

 

Dane przedstawione w powyższych tabelach wskazują, że w 2017 r. najwięcej wypadków było 

spowodowanych potrąceniem przez pociągi osób lub pojazdów przekraczających tory w miejscach 

niedozwolonych (kategorie 34 i 23) oraz najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub osoby 

na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu przez tory (kategorie 18–22 i 31–33). Wypadki tych 

kategorii stanowiły w 2017 r. łącznie 64,7% wypadków na liniach kolejowych. 

Wśród pozostałych wypadków, stanowiących 35,3%, najliczniejsze kategorie w 2017 r. to wypadki:  

˗ wskutek uszkodzenia lub złego utrzymania nawierzchni kolejowej lub obiektu inżynieryjnego 

(37 zdarzeń kat. 09); 

˗ wskutek najechania pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (28 zdarzeń 

kat. 13); 

˗ z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (27 zdarzeń kat. 35); 

˗ wskutek przedwczesnego rozwiązania drogi przebiegu lub uchylenia zamknięcia i przełożenia 

zwrotnicy pod pojazdem kolejowym (9 zdarzeń kat. 15); 

˗ spowodowane jazdą pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze 

przebiegu lub nieprawidłową obsługą urządzeń SRK (23 zdarzenia kat. 03); 

˗ spowodowane uszkodzeniem lub złym stanem technicznym wagonu (21 zdarzeń kat. 11); 

˗ spowodowane niezatrzymaniem się pojazdu kolejowego lub ruszeniem bez zezwolenia 

(17 zdarzeń kat. 04). 
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 Udział procentowy wypadków w 2017 r. według kategorii 
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 Liczba wypadków wybranych kategorii w latach 2012–2017 

 

Wypadki powyższych kategorii stanowiły łącznie 26,1% wszystkich wypadków na liniach kolejowych 

w 2017 r., zaś w latach 2012–2017 były najliczniej występującymi kategoriami wypadków innych niż 

wypadki wskutek najechania na pojazdy drogowe lub osoby na przejazdach kolejowo-drogowych i poza 

przejazdami. 
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Poniżej przedstawione zostały kategorie zdarzeń, dla których nastąpił spadek ich liczby w 2017 r. 

w porównaniu do 2016 r.:  

wypadki: 

˗ przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu (kat. 15) – spadek o 52,6%; 

˗ najechanie na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejazdach i przejściach kategorii D, E 

i F (kat. 33) – spadek o 25,0%; 

incydenty: 

˗ uszkodzenie nawierzchni kolejowej (kat. 51) – spadek o 23,5%; 

˗ pożar w pociągu lub w pojeździe kolejowym niepowodującego negatywnych skutków dla mienia 

lub środowiska, bez poszkodowanych (kat. 55) – spadek o 28,6%; 

˗ niekontrolowanie uwolnienie towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania (kat. 59) – 
spadek o 92,3% (z 13 do 1 zdarzenia). 

 Porównanie liczby zdarzeń, wśród których zaobserwowano tendencję spadkową w 2017 r. 

 

Kategorie zdarzeń, dla których nastąpił wzrost ich liczby w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.: 

wypadki: 

˗ zdarzenia z osobami związanego z ruchem pojazdu kolejowego (kat. 35) – wzrost o 35,0%; 

˗ wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej 

drodze przebiegu (kat. 03) – wzrost o 27,8%; 

˗ uszkodzenie nawierzchni kolejowej (kat. 09) – wzrost o 27,6%; 

incydenty: 

˗ niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej lub 

sygnalizatorów drogowych (kat. 55) – wzrost o 216,7%; 

˗ rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów 

(kat. 68) – wzrost o 133,3%; 

˗ minięcie sygnału „Stój” lub uruchomienie pojazdu kolejowego bez zezwolenia (kat. 44) – wzrost 

o 35,1%. 
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 Porównanie liczby zdarzeń, wśród których zaobserwowano tendencję wzrostową w 2017 r. 

 

Co do zasady wzrost liczby incydentów na przestrzeni ostatnich trzech lat wynika m.in. z podjętych przez 

Prezesa UTK działań egzekwujących poprawną kwalifikację tego rodzaju zdarzeń. Przyczyny tych zdarzeń 

są szczegółowo analizowane i na ich podstawie opracowywany jest plan działań mających na celu 

ograniczenie ich występowania. 

Prezes UTK w wyniku obserwowanego wzrostu zdarzeń w zakresie rozerwania składu pociągu 

zaplanował organizację w I kwartale 2018 r. posiedzenia Zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa, 

którego tematem będzie omówienie wspólnie z certyfikowanymi przewoźnikami oraz autoryzowanymi 

zarządcami infrastruktury przyczyn tego typu zdarzeń. Przedstawiono również pomysły środków 

zaradczych możliwych do podjęcia w ramach systemów zrządzania bezpieczeństwem. Ponadto 

Prezes UTK przekazał właściwym podmiotom działającym na rynku kolejowym zalecenie PKBWK 

zawarte w Raporcie Rocznym za 2016 r. (opublikowanym we wrześniu 2017 r.), zgodnie z którym 

przewoźnicy kolejowi i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych w ramach 

posiadanych systemów zarządzania podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby zdarzeń 

spowodowanych rozerwaniem pociągu. Podmioty te zostały zobowiązane do przedstawienia PKBWK 

oraz Prezesowi UTK stopnia realizacji tego zalecenia oraz informacji o podjętych środkach 

zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zalecenia w terminie do 1 kwietnia 2018 r. 

Realizacja tego, jak i pozostałych zaleceń PKBWK jest przedmiotem działań nadzorczych prowadzonych 

przez Prezesa UTK. 

7.8.1. Rozkład zdarzeń na sieci kolejowej w czasie 

Liczba wypadków i incydentów w 2017 r. różniła się w poszczególnych miesiącach, przy czym można 

wskazać miesiące, w których odnotowano ich znaczący wzrost.  

 Zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2017 r. 
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Najwięcej zdarzeń kolejowych wystąpiło w drugiej połowie roku – w okresie wakacyjnym  

(lipiec – 183 zdarzenia, sierpień – 186 zdarzeń) i w październiku – 183 zdarzenia.  

Podobne tendencje można również zaobserwować w odniesieniu do występowania zdarzeń w ciągu doby.  

 Zdarzenia w poszczególnych godzinach doby w 2017 r. 

 

Najwięcej zdarzeń kolejowych występowało między godziną 15 a 18. W tych godzinach miało miejsce 

428 zdarzeń (140 wypadków, w tym trzy poważne wypadki i 288 incydentów), co stanowi 22,9% 

wszystkich zdarzeń kolejowych w 2017 r. Wśród nich 1/4 to wypadki z udziałem osób i poruszających się 

pojazdów kolejowych oraz wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. 

 Wypadki na przejazdach i wypadki z udziałem osób w poszczególnych godzinach doby 
w 2017 r. 

 

Jak pokazuje powyższy rysunek, do wypadków na przejazdach oraz wypadków z udziałem osób 

i poruszających się pojazdów kolejowych (kategorie 18–22 i 31–35) najczęściej dochodzi o godzinie ósmej 

oraz w przedziale godzin 16 – 18. Zwiększona liczba zdarzeń po godzinie 8 rano oraz w godzinach 

popołudniowych w głównej mierze wiąże się ze zwiększonym ruchem pojazdów kołowych np. osób 

wracających z pracy lub udających się po zakupy (tzw. godziny szczytu).  
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7.9. Zdarzenia inne niż poważne wypadki, wypadki i incydenty 

Konieczność rejestrowania i badania przez podmioty rynku kolejowego zdarzeń innych niż zdarzenia 

kolejowe wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1169/2010 w ramach kryterium Q. Wszystkie certyfikowane i autoryzowane podmioty zobowiązane 

są do przeprowadzenia analizy. Poddawane jej są wydarzenia, w których poziom naruszenia 

bezpieczeństwa czy wzrost poziomu ryzyka jest najmniejszy, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia 

proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem oraz wdrażania kultury bezpieczeństwa. Nie ulega 

wątpliwości, że wdrożenie działań profilaktycznych wiąże się z poniesieniem niższych nakładów 

finansowych, w porównaniu do przeprowadzania doraźnych kontroli zagrożeń. Zdarzenia potencjalnie 

wypadkowe i inne niebezpieczne zdarzenia gromadzą przypadki o niewielkich skutkach jednostkowych, 

jednakże o ogromnym potencjale do poprawy poziomu bezpieczeństwa. 

Poniższy rysunek przedstawia zależność pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami, koniecznością 

ich zgłaszania oraz badania. Dodatkowo obrazuje ogólną docelową proporcję pomiędzy liczebnością 

poszczególnych kategorii wydarzeń (najmniej zdarzeń o największych konsekwencjach i najwięcej 

o najmniejszych). 

 Piramida wydarzeń kolejowych 

 

Został on opracowany na podstawie raportu bezpieczeństwa kolei Unii Europejskiej za rok 2015. 

Raport wskazuje na kolejną prawidłowość statystyczną – na zidentyfikowane ok. 200 zdarzeń badanych 

przez NIB3 przypada ok. 2 000 znaczących wypadków oraz 11 000 zdarzeń poprzedzających – 

prekursorów. Pokazuje to, jak ważne jest należyte analizowanie zdarzeń znajdujących się u dołu piramidy 

(np. prekursorów), aby nie doprowadziły one do poważnych wypadków.  

W Polsce największą bazę zdarzeń potencjalnie wypadkowych i innych niebezpiecznych zdarzeń w formie 

rejestru sytuacji potencjalnie niebezpiecznych prowadzi narodowy zarządca infrastruktury – PKP PLK. 

Historycznie nazywano je „trudnościami eksploatacyjnymi”, jednak od 2016 r. kategoria ta została 

zmieniona, tak aby zapewnić zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010. 

 

                                                                            

3 National Investigation Body – Krajowy Organ Dochodzeniowy, w Polsce jest to Państwowa Komisja Badania 
Wypadków Kolejowych 
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 Liczba wydarzeń kategorii D i 0 [na podstawie danych PKP PLK] 

 

W latach 2011–2017 odnotowano stały wzrost liczby sytuacji potencjalnie niebezpiecznych do poziomu 

ponad 118 tysięcy. Wynika to z bardzo skrupulatnego podejścia do rejestrowania nawet najdrobniejszych 

błędów operacyjnych. Biorąc pod uwagę wielkość zarządzanej infrastruktury, wzrost odnotowywanych 

sytuacji należy ocenić pozytywnie – świadczy to o podnoszeniu poziomu kultury bezpieczeństwa, 

zwłaszcza w aspekcie zgłaszania wydarzeń. Odzwierciedla to zasadę, że pierwszym krokiem 

do systemowego, proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem jest posiadanie bazy danych, którą 

następnie można poddać analizie. 

Analiza sytuacji potencjalnie niebezpiecznych zarejestrowanych w 2017 r. opiera się na przekazanym 

przez PKP PLK rejestrze sytuacji potencjalnie niebezpiecznych i dotyczy wydarzeń dwóch kategorii: 

˗ D – sytuacje potencjalnie niebezpieczne – 118281 przypadków; 

˗ 0 – brak kategorii – 28 przypadków.  

Podział sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na grupy przyczyn [dane PKP PLK] od 2012 r. przedstawia 

podział wszystkich sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na poszczególne grupy przyczyn, według 

metodyki przyjętej przez PKP PLK. Jak wynika z tego zestawienia najliczniejszą grupę stanowią przyczyny 

po stronie „taboru” – 33,4%, jednakże kolejne dwie grupy „urządzenia infrastruktury” (31%) oraz 

„inżynieria lądowa” (20%) można rozpatrywać wspólnie.  

 Podział sytuacji potencjalnie niebezpiecznych na grupy przyczyn [dane PKP PLK] od 2012 r. 
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Zgodnie z filozofią oddzielania postępowań wypadkowych od tych orzekających o winie zarządca 

infrastruktury identyfikuje również dla każdego zdarzenia i wydarzenia podmiot, po którego stronie leży 

przyczyna jego zaistnienia. Poniżej przedstawiono podział podmiotów, po których stronie leży przyczyna 

zaistnienia danego wydarzenia. Jak wynika z niego, za zdecydowaną większość przyczyn wydarzeń leży 

po stronie PKP PLK. Z jednej strony potwierdza to wnioski z analizy grup przyczyn, z drugiej wskazuje 

jasno na rosnący poziom świadomego raportowania ze strony podmiotu, który pomimo tego, że sam 

określa siebie jako źródło sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, z roku na rok wykazuje większą liczbę 

zidentyfikowanych przypadków. Dynamika wzrostu sytuacji potencjalnie niebezpiecznych maleje, 

a liczebność wydarzeń poszczególnych grup wydaje się stabilizować. 

Druga co do liczebności grupa to „inni”. Tę kategorię można traktować niejako zbiorczo – znajdują się 

w niej zarówno akty wandalizmu jak i negatywne oddziaływanie środowiska. Kolejne grupy dotyczą 

przewoźników, jednakże praktycznie są one zależne od ich udziału w rynku. 

 Udział podmiotów wg liczby wydarzeń, do których się przyczyniły (udział >1%) [dane PKP PLK] 
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 Przyczyny zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych (udział >1%) [dane PKP PLK] 

 

Najliczniejszą grupę przyczyn (prawie 20%) stanowią sytuacje potencjalnie niebezpieczne, które 

są związane z defektami pojazdów kolejowych i koniecznością przeprowadzenia ich napraw. Kolejną 

znaczącą grupą są zdarzenia związane z pracami na szlakach lub stacjach – ponad 12%. 

Duża liczba zdarzeń związanych ze stanem taboru wskazuje, jak ważna jest sprawność pojazdów 

poruszających się po infrastrukturze kolejowej, zwłaszcza w kontekście coraz większej świadomości 

wśród użytkowników istotności parametrów związanych z niezawodnością pojazdów kolejowych 

w całym cyklu życia. W ostatnim czasie nie jest rzadkością oferowanie na rynku pojazdów, których 

dostępność (A – availability) jest na deklarowanym poziomie ponad 95%. Zdarzenia związane ze stanem 

taboru (22 705)  trwały łącznie 2 297 516 minut, czyli ok. 4,37 roku. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 

ubiegłego o 0,73 roku (czyli prawie 9 miesięcy). Dodatkowo średnio jedno tego typu zdarzenie obciąża 

sieć kolejową na ok. 100 minut opóźnienia w prowadzeniu ruchu pociągów. Nie sposób dla takiej liczby 

zdarzeń znaleźć wspólny mianownik w postaci jednolitych skutków oraz ich wagi. Jednak tego rodzaju 

przypadki angażują zarówno personel zarządcy infrastruktury jak i przewoźnika kolejowego. 
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 Sytuacje potencjalnie niebezpieczne, które najdłużej obciążały sieć kolejową (powyżej 7 dni 
i liczbie wystąpień powyżej 1000) [dane PKP PLK] 

 

Największy wpływ na sieć kolejową mają prace budowlane (kategorie 30-5 i 30-2). Najdłużej oddziałująca 

sytuacja związana z pracami budowlanymi trwała ponad 52 dni. 

Jak wynika z analizy zarejestrowanych sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, można wyciągnąć 

następujące ogólne wnioski: 

˗ kategoria ta jest źródłem cennych informacji, które po przeanalizowaniu w odpowiedniej skali 

mogą doskonale uzupełnić analizę zdarzeń kolejowych jako element proaktywnego zarządzania 

bezpieczeństwem; 

˗ pozytywnie należy ocenić działania zarządcy związane z wdrażaniem „kultury bezpieczeństwa”, 

której istotnym elementem jest zapewnienie rzetelnej i nieograniczonej bazy danych do dalszych 

systemowych analiz. 

Większość badanych przypadków dowodzi, że bezpieczeństwo systemu kolejowego jest pochodną 

„jakości”, a w wyniku tego rodzaju wydarzeń system kolejowy bardzo szybko traci „jakość” (opóźnienia, 

uszkodzenia pojazdów, konieczność dysponowania dodatkowych środków). Dopiero później dochodzi 

do naruszenia warstwy bezpieczeństwa (zagrożenia, wypadki itp.). Z tego względu istotną kwestią jest 

wyciąganie odpowiednich wniosków na podstawie tego typu bazy danych i skupianie się również 

na zdarzeniach, które nie wywołują jeszcze wpływu na bezpieczeństwo. 
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62-3  Otwarte lub zamknięte drzwi i wynikajace z tego nieprawidłowości

60-2  Włączanie, wyłączanie czynnego taboru (dyspozycje PK)

82-4  Interwencja służb medycznych w przypadku nagłego wypadku lub usługi
medycznej

82-3  Interwencja policji, SOK w pociągu

62-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez urz.obsł(np. DSAT)

82-7  Alarm bombowy, podejrzany bagaż

82-8  Migracja zwierząt

23-1  Urządzenia zasilania trakcji elektrycznej. Spadki, zaniki, brak napięcia w
sieci trakcyjnej

63-1  Kontrola i naprawa wagonu (sprawdzenie wagonu przez rewidenta)

69-1  Inne przyczyny związane z taborem (w tym rozerwanie pociągu)

23-4  Awarie sieci trakcyjnej

82-11  Szkodliwe działania, demonstracje, wandalizm, pożar nasypu

24-1  Pęknięta szyna

63-5  Badanie wyn.rap.na podst.nagrań zarej.przez urz.obsł.(np. DSAT)

89-1  Inne przyczyny zewnętrzne

24-3  Uszkodzenia zwrotnic (inne przyczyny niż sygnalizacji)

20-3  Usterki stacyjnych urządzeń srk

64-2  Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy
innych lokomotyw)

20-2  Usterki liniowych urządzeń srk

83-3  Lawiny błotne (osuwiska), burze, wichury, połamane drzewa

21-1  Usterki urządzeń na przejazdach

90-7  Kradzieże i dewastacje elementów infrastruktury

29-1  Inne przyczyny związane z urządzeniami infrastruktury

30-2  Prace na szlaku i stacji

30-5  Niewłaściwa organizacja prac budowlanych
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8. Analiza zdarzeń na bocznicach kolejowych 
Zmiany ustawy o transporcie kolejowym i Rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków 

i incydentów w transporcie kolejowym, od 1 marca 2016 r., wprowadziły obowiązek zgłaszania 

Przewodniczącemu PKBWK i Prezesowi UTK zdarzeń, które miały miejsce na bocznicach kolejowych. 

Ze względu na niepełne dane za lata wcześniejsze wynikające z braku takiego obowiązku porównanie 

danych bieżących z  danymi za lata poprzednie byłoby niewłaściwe. Dopiero rok 2017 jest pierwszym 

rokiem, dla którego dane są pełne. 

8.1. Wypadki i poważne wypadki na bocznicach kolejowych 

W 2017 r. liczba wypadków na bocznicach kolejowych wyniosła 130, co stanowiło 17,3% wszystkich 

wypadków, które zostały zgłoszone do Prezesa UTK.  

Tab. 16 Liczba wypadków poszczególnych rodzajów na bocznicach w latach 2016–2017 

Lp. Rodzaje zdarzeń 
Liczba wypadków 

III – XII 2016 2017 

1. Kolizje 31 41 

2. Wykolejenia 66 63 

3. Wypadki na przejazdach 18 20 

4. 
Wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów 
kolejowych 

2 6 

5. Pożar pojazdu kolejowego 0 0 

6. Inne 3 0 

 Łączna liczba 120 130 

Wśród wypadków zgłoszonych do Prezesa UTK w 2017 r., wypadki na bocznicach stanowiły 

odpowiednio: kolizje (32,5% wszystkich kolizji), wykolejenia (48,5% wszystkich wypadków o charakterze 

wykolejenia), wypadki na przejazdach (8,5% wszystkich wypadków na przejazdach), wypadki z udziałem 

osób i poruszających się pojazdów kolejowych (2,8% wszystkich wypadków z udziałem osób). Pożarów 

pojazdu kolejowego i innych wypadków nie odnotowano. 
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8.2. Wypadki w ramach systemu kolejowego i z udziałem strony trzeciej 
występujące na bocznicach kolejowych  

Podobnie jak na liniach kolejowych, również na bocznicach wyróżnić można wypadki zależne wyłącznie 

od systemu kolejowego i wypadki z udziałem strony trzeciej.  

 Wypadki zależne i niezależne od systemu kolejowego oraz ich skutki w latach 2013–2017 

 

Wypadki na bocznicach w 2017 r. w 79,2% wynikały z przyczyn wewnątrz systemu kolejowego, 

zaś w pozostałych 20,8% przypadków miała w nich udział strona trzecia. 

 

8.3. Ofiary wypadków na bocznicach kolejowych  

W wypadkach kolejowych na bocznicach w 2017 r. zginęła jedna osoba, a kolejna została ciężko ranna. 

Z danych wynika, że zarówno ofiara śmiertelna jak i osoba ciężko ranna to poszkodowani w wypadkach 

z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych. 

Tab. 17 Liczba ofiar wypadków na bocznicach w 2016–2017 wg rodzajów wypadków 

Lp. Rodzaj wypadku 
Ofiary śmiertelne Ciężko ranni 

2016 2017 2016 2017 

1. Kolizje 0 0 0 0 

2. Wykolejenia 0 0 0 0 

3. Wypadki na przejazdach 3 0 0 0 

4. 
Wypadki z udziałem osób i poruszających 
się pojazdów kolejowych 

1 1 0 1 

5. Pożar pojazdu kolejowego 0 0 0 0 

6. Inne 1 0 0 0 

 Łączna liczba 5 1 0 1 
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Tab. 18 Ofiary wypadków na bocznicach w latach 2016–2017 wg kategorii osób 

Lp. Kategoria osób 
Ofiary śmiertelne Ciężko ranni 

2016 2017 2016 2017 

1. Pasażer 0 0 0 0 

2. Pracownik lub podwykonawca 3 0 0 0 

3. Użytkownik przejazdu lub przejścia 2 0 0 0 

4. Osoba nieupoważniona 0 0 0 1 

5. Inni 0 1 0 0 

 Łączna liczba 5 1 0 1 

Dane zaprezentowane w powyższych tabelach wskazują, że w 2017 r. nastąpił spadek liczby ofiar 

śmiertelnych z 5 osób do 1 osoby oraz pojawiła się 1 osoba ciężko ranna przy braku takich osób w roku 

poprzednim. 

8.4. Analiza przyczyn występowania zdarzeń na bocznicach kolejowych 

Prezes UTK rejestruje i analizuje również zdarzenia i ich przyczyny w odniesieniu do bocznic kolejowych. 

Zebrana baza danych zaprezentowana została w poniższej tabeli, w której wypadki na bocznicach 

przedstawione zostały w podziale na kategorie. Przyczyną 23,9% z nich było najechanie pojazdu 

kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (kat. 13); 18,5% to uszkodzenie lub złe utrzymanie 

nawierzchni (kat. 09); 14,6% to najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie 

na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D (kat. 21), a 9,2% - wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 

kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym (kat. 03).  

Zdarzenia tych czterech kategorii były również najliczniejsze w 2016 r., przy czym w dwóch z nich (kat. 13 

i kat. 21) odnotowano wzrost liczby zdarzeń odpowiednio o 3,3% oraz 26,7%. W kategorii 03 liczba 

wypadków pozostała na poziomie z 2016 r., zaś w kategorii 09 nastąpił spadek liczby wypadków o 7,7%. 

Wśród zdarzeń kategorii 13 (najechanie pojazdu kolejowego na inny pojazd kolejowy lub przeszkodę) 

51,6% wypadków wydarzyło się wskutek najechania na przeszkodę, zaś 48,4% - wskutek najechania 

na pojazd kolejowy (lub grupę wagonów). W trzech na 15 przypadków najechania na pojazd kolejowy 

do zdarzenia przyczyniła się nadmierna prędkość manewrowania taborem. 
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Tab. 19 Przyczyny wypadków na bocznicach w latach 2016–2017 w podziale na kategorie  

Lp. 
Kat. 

(A, B) 
Opis przyczyny 2016 2017 

Zmiana 
2017/2016 

1.  00 
Inne niż poniżej wymienione przyczyny lub 
nałożenie się kilku przyczyn jednocześnie, tworząc 
równoważne przyczyny 

7 7 0% 

2.  03 

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu 
kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo 
niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym 

12 12 0% 

3.  04 

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

3 4 +33% 

4.  07 
Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu pociągów 

3 0 -100% 

5.  08 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego 3 6 +100% 

6.  09 

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

26 24 -7,7% 

7.  10 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego 
specjalnego przeznaczenia (w tym również 
najechanie na przedmiot stanowiący część 
konstrukcyjną pojazdu kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego przeznaczenia) oraz 
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie części 
pokładowej urządzeń umożliwiających kontrolę 
prowadzenia pojazdu kolejowego (ERTMS) 

1 1 0,0% 

8.  11 
Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu 
(w tym także najechanie na część konstrukcyjną 
wagonu) 

9 7 -22,2% 

9.  12 
Uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 

0 1 - 

10.  13 
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy 
lub inną przeszkodę (np. płozę hamulcową, wózek 
bagażowy, pocztowy itp.) 

30 31 +3,3% 

11.  15 
Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub 
uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod 
pojazdem kolejowym 

5 3 -40% 

12.  17 

Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub 
inne nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych 

0 6 - 

13.  20 

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

2 1 -50% 
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Lp. 
Kat. 

(A, B) 
Opis przyczyny 2016 2017 

Zmiana 
2017/2016 

14.  21 

Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy 
(inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub 
odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym 
niewyposażonym w system przejazdowy (kat. D) 

15 19 +26,7% 

15.  23 

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

1 1 0,0% 

16.  33 
Najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory na pozostałych 
przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 

0 1 - 

17.  34 

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

1 2 +100% 

18.  35 

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

2 3 +50% 

19.  
Bez 
kat. 

Ustalanie przyczyny zdarzenia trwa 0 1 - 

 Łączna liczba 120 130 8,3% 

 

Liczby wypadków w poszczególnych kategoriach wskazują obszary problemowe, wymagające podjęcia 

przez użytkowników bocznic kolejowych działań, które podniosą poziom bezpieczeństwa na zarządzanej 

przez nich infrastrukturze.  

8.5. Incydenty zaistniałe na bocznicach kolejowych  

W 2017 r. na bocznicach kolejowych odnotowano 24 incydenty, wśród których najczęściej 

powtarzającymi się kategoriami były zdarzenia, które wystąpiły na skutek wyprawienia, przyjęcia 

lub jazdy pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze przebiegu (kat. C43 – 

3 zdarzenia) oraz wskutek najechania pojazdu kolejowego na przeszkodę (kat. C60 – 3 zdarzenia), 

stanowiące po 33% wszystkich incydentów odnotowanych na bocznicach. Szczegółowe dane związane 

z zarejestrowanymi incydentami oraz dynamikę zmian w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tab. 20 Incydenty na bocznicach w latach 2016–2017 w podziale na kategorie liczbowe 

Lp. 
Kat. 
(C) 

Opis przyczyny 2016 2017 
Zmiana 

2017/2016 

1.  43 

Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego 
po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa lub brak obsługi 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

3 0 -100,0% 

2.  44 

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

0 5 - 

3.  46 
Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu pociągów 

1 1 0,0% 

4.  47 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego 0 1 - 

5.  50 
Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, 
nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych 

1 0 -100,0% 

6.  51 

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

1 3 -100,0% 

7.  52 

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

0 1 - 

8.  53 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu 
kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia powodujące konieczność jego wyłączenia 
z ruchu na skutek wskazań przez urządzenia detekcji 
stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec 
skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek 
w pojazdach kolejowych będących w ruchu 
zauważonych przez personel obsługi (np. pęknięty 
resor) 

0 1 - 

9.  54 

Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu, 
powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu na 
skutek wskazań przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, gorący hamulec 
skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek 
w pojazdach kolejowych będących w ruchu 
zauważonych przez personel obsługi 

1 0 -100,0% 
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Lp. 
Kat. 
(C) 

Opis przyczyny 2016 2017 
Zmiana 

2017/2016 

10.  55 
Pożar w pociągu lub w pojeździe kolejowym 
niepowodujący negatywnych skutków dla mienia lub 
środowiska, bez poszkodowanych 

1 4 +300,0% 

11.  59 

Niekontrolowane uwolnienie się materiału 
niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wymagające 
zastosowania środków do likwidacji zagrożenia 
pożarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub 
na stacji 

2 0 -100,0% 

12.  60 
Najechanie pojazdu kolejowego na przeszkodę 
(np. płozę hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy itp.) 
bez wykolejenia i ofiar w ludziach 

3 0 -100,0% 

13.  64 

Złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. 
obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie przeszkody na 
torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, 
sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz 
ingerencja w urządzenia) 

0 1 - 

14.  66 
Niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed 
zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej lub 
sygnalizatorów drogowych 

2 1 -50,0% 

15.  68 
Rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które 
nie spowodowało zbiegnięcia wagonów 

2 2 0,0% 

16.  69 
Inne niż powyżej wymienione przyczyny lub nałożenia 
się kilku przyczyn jednocześnie, tworząc równoważne 
przyczyny 

1 4 +300,0% 

 Łączna liczba 18 24 +33,3% 

Z tabeli wynika, że znaczący wzrost, o 300% - z 1 do 4 incydentów, odnotowany został w kat. 55 (pożar 

w pociągu lub w pojeździe kolejowym niepowodujący negatywnych skutków dla mienia lub środowiska, 

bez poszkodowanych) oraz w kat. 69 Inne niż powyżej wymienione przyczyny lub nałożenia się kilku 

przyczyn jednocześnie, tworząc równoważne przyczyny. Do kat. 69 zaliczonych zostało 16,7% wszystkich 

incydentów zaistniałych na bocznicach. Prezes UTK w tym zakresie zintensyfikuje działania nadzorcze 

ukierunkowane na właściwe określanie przyczyn zdarzeń przez komisje kolejowe.  

8.5.1. Rozkład zdarzeń kolejowych na bocznicach w czasie 

Analizując dane dotyczące zdarzeń na bocznicach zauważyć można, że najwięcej wypadków miało 

miejsce, podobnie jak w 2016 r., we wrześniu – 16 zdarzeń (12,3% wszystkich wypadków na bocznicach). 

Kolejnymi miesiącami o zwiększonym występowaniu wypadków są styczeń – 15 zdarzeń (11,5%) 

i kwiecień – 14 zdarzeń (10,8%). Najmniej wypadków odnotowano październiku – 7 zdarzeń (7,7%). 

Największa liczba incydentów miała miejsce w styczniu – 5 zdarzeń (20,8%) i w lipcu – 4 zdarzenia (16,7%). 

W marcu i kwietniu nie odnotowano żadnego incydentu. 
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 Wypadki na bocznicach w poszczególnych miesiącach w latach 2016–2017 

 

 

 Incydenty na bocznicach w poszczególnych miesiącach w latach 2016–2017 

 

 

Dwa poniższe wykresy przedstawiają wypadki i incydenty w podziale na godziny, w których wystąpiły. 

Z zestawienia wynika, że w 2017 r. najwięcej wypadków miało miejsce między godziną 16 a 17 – 10 

zdarzeń (7,7%). Najwięcej incydentów odnotowano między północą a godziną pierwszą – 5 zdarzeń 

(20,8%) i między godziną 6 a 7 rano – 4 zdarzenia (12,5%). Od godziny 12 do północy w 2017 r. incydenty 

na bocznicach nie wystąpiły. 
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 Wypadki na bocznicach w poszczególnych godzinach doby w latach 2016–2017 

 

 Incydenty na bocznicach w poszczególnych godzinach doby w latach 2016–2017 

 

8

4

6

3

5

1

5

2

7

4

6

4

7
6 6

13

2 2

11

6

2
3

7
6

5

7

5

8

3
2

5
4

5

3 3
2

8
9

8

10

4

2

7
6

7

5
6

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2016 2017

3

1

2 2

1

2

3

1 1 1 1

5

2

0

2

3

2

4

1

3

0

1 1

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

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Li
cz

b
a 

zd
ar

ze
ń

Godzina w dobie

2016 2017



 

 89 

  Zdarzenia z osobami nieupoważnionymi 
do przebywania na terenie kolei 

9. Zdarzenia z osobami nieupoważnionymi do przebywania 
na terenie kolei 

Jako „osoby nieupoważnione na terenie kolei” klasyfikowane są osoby, które wbrew obowiązującym 

przepisom wkraczają na obszar kolejowy. Przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych jest 

bardzo niebezpieczne, a liczba wypadków w wyniku najechania pojazdu kolejowego na takie osoby, 

po spadku w 2016 r. o 26% (z 235 do 174 zdarzeń), utrzymuje się na zbliżonym poziomie prawie 

180 wypadków. Oznacza to, że średnio co drugi dzień dochodzi do potrącenia osoby przechodzącej przez 

tory w miejscu niedozwolonym. 

Potrącenia osób znajdujących się na torach, poza oczywistą tragedią dla bliskich ofiar, powodują też 

zakłócenia w funkcjonowaniu systemu kolejowego i generują straty finansowe dla przedsiębiorstw 

kolejowych i ich klientów. W 2017 r. koszty powstałe wskutek potrąceń osób nieupoważnionych oraz 

samobójstw oszacowane zostały na ponad 850 tys. złotych. Opóźnieniu uległy pociągi pasażerskie 

i towarowe na 107 385 minut, czyli prawie 75 dni. 

PKP PLK prowadzi od 2005 r. kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”, mającą 

na celu poprawę bezpieczeństwa na kolei. Kampania ta została poszerzona o przeciwdziałanie 

przekraczaniu linii kolejowych w miejscach niedozwolonych w ramach działań „Bezpieczne tory”. Według 

danych Komendy Głównej SOK, w 2017 r. objęto działaniami 45 105 tzw. „dzikich przejść” (o ponad 

10 tysięcy więcej niż w roku poprzednim). Brało w nich udział 36 561 funkcjonariuszy SOK, którzy 

wylegitymowali 3 469 osób, 9 364 pouczyli oraz wystawili 1 584 mandaty karne za przechodzenie przez 

tory w miejscach niedozwolonych4. 

 

                                                                            

4 „Sprawozdanie z działalności SOK w roku 2017” opublikowane na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei: 
http://www.kgsok.pl/pl/statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-sok-2008-2017/ 

http://www.kgsok.pl/pl/statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-sok-2008-2017/
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9.1. Wypadki z udziałem osób poza przejazdami na stacjach i szlakach 

W 2017 r. doszło do 179 wypadków wskutek najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas 

przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach (kat. 34), co stanowiło 28,8% wszystkich 

zarejestrowanych wypadków. Zabite zostały 122 osoby (o 5,2% więcej niż w 2016 r.), a 35 odniosło ciężkie 

obrażenia (o 22,2% mniej niż w 2016 r.). Osoby przechodzące przez tory kolejowe w miejscach 

niedozwolonych stanowiły 60,9% wszystkich zabitych i ciężko rannych w wypadkach na liniach 

kolejowych w 2017 r. 

 Liczba wypadków wskutek najechania na osoby podczas przechodzenia przez tory na liniach 
kolejowych w latach 2012–2017 

 

 

 Udział procentowy poszkodowanych (zabitych i ciężko rannych) podczas przechodzenia przez 
tory poza przejazdami i przejściami na stacjach i szlakach w 2017 r. 

 

 

Rozkład zdarzeń wskutek najechania na osoby podczas przechodzenia przez tory w poszczególnych 

miesiącach na przestrzeni lat 2013–2017. Największa liczba zdarzeń wystąpiła w grudniu (120), 

w sierpniu (106) oraz we wrześniu (95).  
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 Liczba zdarzeń związanych z najechaniem pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach w poszczególnych miesiącach 
w latach 2013–2017 
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Wypadki z udziałem osób przekraczających tory kolejowe w miejscach niedozwolonych stanowią około 

jednej trzeciej wszystkich wypadków na liniach kolejowych. Działania podejmowane w ramach systemu 

kolejowego nie będą w pełni skuteczne bez zwiększenia świadomości osób, które przekraczają tory. 

Prezes UTK będzie kontynuował działania edukacyjne, w tym prowadzenie „Kampanii Kolejowe ABC”, 

w celu podnoszenia świadomości osób wchodzących w interakcję z systemem kolejowym.  

9.2. Samobójstwa i próby samobójcze 

Samobójstwa i próby samobójcze stanowią osobną grupę w statystyce, nie wliczaną do poważnych 

wypadków i wypadków. Każde zdarzenie związane z potrąceniem osoby jest wstępnie kwalifikowane 

przez komisję kolejową do kategorii B34 „najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas 

przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach”. Zmiany klasyfikacji zdarzenia 

zarejestrowanego pierwotnie w kategorii B34 na kategorię „samobójstwo” dokonuje się na podstawie 

orzeczenia Prokuratury. 

W 2017 r. miały miejsce 124 tego typu zdarzenia, które w 112 przypadkach skutkowały zgonem osoby 

podejmującej czyn samobójczy, a w 12 przypadkach osoby zostały ciężko ranne lub ranne. Liczba 

samobójstw i prób samobójczych w 2017 r. utrzymuje się na poziomie z roku ubiegłego.  

Tab. 21 Zestawienie liczby samobójstw i prób samobójczych w latach 2011–2017 

Lp. Zdarzenie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Samobójstwa  28 80 71 71 87 114 112 

2. Próby samobójcze bd 2 8 6 7 10 12 

3. Łączna liczba 28 82 79 77 94 124 124 

4. Zmiana - +192,9% -3,7% -2,5% +22,1% +31,9% 0,0% 

Najwięcej samobójstw i prób samobójczych łącznie w latach 2013–2017 wystąpiło w pierwszych 

4 miesiącach roku (49 w styczniu, 51 w lutym i po 50 w marcu oraz w kwietniu), a także w październiku 

(47 zdarzeń) i we wrześniu (45 zdarzenia). W 2017 r. miesiącami o największej liczbie zdarzeń 

o charakterze samobójstwa były luty, marzec i lipiec (po 14 zdarzeń). W pierwszych czterech miesiącach 

miało miejsce ponad 43% wszystkich przypadków samobójstw i prób samobójczych w 2017 r. 
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 Liczba samobójstw i prób samobójczych w poszczególnych miesiącach na przestrzeni  
lat 2013–2017 

 

 

 

Wzrost liczby przekwalifikowanych zdarzeń wskutek najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas 

przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach i szlakach (kat. 34) na samobójstwa w trzech 

ostatnich latach jest wynikiem zintensyfikowanej współpracy komisji kolejowych z Policją i Prokuraturą. 
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10. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych 
Przejazdy kolejowo-drogowe, czyli skrzyżowania linii kolejowych z drogami kołowymi w jednym poziomie, 

należą do najbardziej newralgicznych miejsc w systemie kolejowym. To w tych miejscach występuje ścisła 

interakcja między dwoma rodzajami transportu. Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią również ten 

element systemu, w którym podmioty sektora kolejowego mają ograniczony wpływ na minimalizację 

ryzyka. Ryzyko generowane jest bowiem w przeważającej mierze przez osoby funkcjonujące poza 

systemem kolejowym. Konsekwencją zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych są ofiary śmiertelne 

i ciężko ranni, znaczne szkody materialne oraz ograniczenia lub przerwy w ruchu. 

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w zdecydowanej większości występują wskutek 

niewłaściwego zachowania użytkowników dróg. W ograniczonym zakresie przyczyniają się do nich awarie 

urządzeń na przejazdach oraz błędy w postępowaniu personelu kolejowego.  

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników, przejazdy kolejowo-

drogowe wyposażane są w urządzenia zabezpieczające różnej kategorii, które służą do ostrzegania 

użytkowników dróg o zagrożeniu wywołanym przez nadjeżdżający pociąg oraz do zamykania przejazdu 

zaporami drogowymi. Inicjowanie działania urządzeń zabezpieczających następuje przez personel 

kolejowy lub automatycznie. 

10.1. Podział na kategorie i sposoby zabezpieczeń przejazdów i przejść 
kolejowo - drogowych 

Krajowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia jednopoziomowych skrzyżowań linii kolejowych 

z drogami kołowymi wynikają z treści Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie dopuszcza stosowanie 6 kategorii przejazdów kolejowo-drogowych na liniach 

kolejowych o maksymalnej dopuszczalnej prędkości pociągów do 160 km/h. Przejazdy i przejścia 

dla pieszych klasyfikowane są do poszczególnych kategorii w zależności od sposobu kierowania ruchu 

na drodze oraz iloczynu ruchu i kategorii drogi. Ponadto rozporządzenie określa możliwe do zastosowania 

rodzaje zabezpieczeń czynnych i biernych, obejmujące:  

˗ urządzenia rogatkowe; 

˗ światła sygnalizatorów drogowych; 

˗ światła na drągach rogatkowych; 

˗ sygnalizatory akustyczne. 

Ze względu na uwarunkowania ruchowe oraz rodzaje zastosowanych zabezpieczeń wyodrębnia się 

następujące kategorie przejazdów i przejść: 

˗ kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:  

˗ przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, 

posiadających wymagane kwalifikacje, 

˗ przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych 

w rogatki zamykające całą szerokość jezdni; 

˗ kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy 

samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki 

zamykające ruch drogowy w kierunku: 

˗ wjazdu na przejazd albo 

˗ wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;  
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˗ kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy 

samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną; 

˗ kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia 

zabezpieczenia ruchu; 

˗ kategoria E – przejścia wyposażone w: 

˗ półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo 

˗ kołowrotki, barierki lub labirynty; 

˗ kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, 

wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników 

lub zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B. 

Dodatkowo, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych, po stronie sieci 

kolejowej umieszczane są oznaczenia dla kierujących pojazdami kolejowymi w formie tarcz 

ostrzegawczych, przekazujących informacje o stanie zabezpieczenia przejazdu kolejowo-drogowego. 

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe ustawiane są przed przejazdem w odległości równej drodze 

hamowania dla najszybszego pociągu, który może być eksploatowany na danej linii kolejowej. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na czynnych liniach krajowej sieci kolejowej zarządzanej przez 

trzynastu zarządców infrastruktury funkcjonowało 12 878 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść 

dla pieszych. Najliczniejszą grupę stanowiły przejazdy kategorii D - 6711 (52,1% wszystkich przejazdów). 

Drugą co do liczebności grupą były przejazdy kategorii A – 2 467 (19,2%), a trzecią przejazdy kategorii 

C – 1 400 (10,9%). Liczba przejazdów kategorii B wynosiła 1 206 (9,4% wszystkich przejazdów), natomiast 

przejazdów w kategorii F, na koniec 2017 r. było 593 (4,6%). Przejścia dla pieszych kategorii E (501 sztuk) 

stanowią 3,9% ogółu przejazdów na czynnych liniach. Liczba przejazdów i przejść dla pieszych zmniejszyła 

się w stosunku do roku poprzedniego o 310 (2,4%), przy czym zauważalny jest spadek liczby przejazdów 

kategorii D o 366 sztuk (4,8%) przy równoczesnym wzroście liczby przejazdów kategorii B o 37 sztuk 

(3,2%) i kategorii C o 20 sztuk (1,4%). 

 Udział procentowy przejazdów kolejowo-drogowych poszczególnych kategorii na sieci 
ogólnodostępnej i wydzielonej 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK w oparciu o dane przedstawione przez zarządców infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa 
za 2017 r. 
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Tab. 22 Liczba czynnych przejazdów na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej na koniec 2017 r. 

Lp. Zarządca infrastruktury 
Kategoria przejazdu 

Ogółem 
A B C D E F 

1. PKP PLK 2 392 1 192 1 386 6 343 479 562 12 354 

2. 
PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa sp. z o.o. 

36 5 7 193 10 14 265 

3. 
PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o. 

- - - 1 1 - 2 

4. CTL Maczki-Bór S.A. 6 0 0 11 0 2 19 

5. Infra SILESIA S.A. 14 0 0 15 2 2 33 

6. 
Jastrzębska Spółka Kolejowa 
sp. z o.o. 

8 1 1 17 2 2 31 

7. 
„Kopalnia Piasku Kotlarnia – 
Linie Kolejowe” sp. z o. o. 

7 0 0 74 1 8 90 

8. „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o. 1 1 0 4 0 0 6 

9. CARGOTOR sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 

10. 
„Euroterminal Sławków”  
sp. z o.o. 

3 0 0 4 0 0 7 

11. 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu 

0 3 2 20 1 0 26 

12. 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. 

0 4 4 29 5 3 45 

13. 
Pomorska Kolej 
Metropolitalna S.A. 

0 0 0 0 0 0 0 

 Łączna liczba 2 467 1 206 1 400 6 711 501 593 12 878 

Źródło: Opracowanie własne UTK w oparciu o dane z raportów w sprawie bezpieczeństwa za 2017 r. 

 

W polskich warunkach średnia odległość między skrzyżowaniami w poziomie szyn na liniach 

eksploatowanych w ramach ogólnodostępnej sieci kolejowej (z wyłączeniem sieci wydzielonej) w 2017 r. 

wynosiła 1,5 km, czyli o 0,04 km więcej niż w 2016 r. 

 

10.1.1. Problemy eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych 

Na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym wpływa poziom przestrzegania przepisów 

przez użytkowników dróg, prawidłowość oznakowania przejazdu od strony linii kolejowej i drogi oraz stan 

techniczny i sprawność infrastruktury, a także urządzeń znajdujących się na przejeździe. Ponadto istotną 

rolę odgrywa fachowość i odpowiedzialność pracowników obsługujących i diagnozujących przejazd, jak 

również zapewnienie odpowiedniego pola widoczności w obrębie przejazdu. 

Eksploatowane urządzenia zabezpieczające ruch na przejazdach kolejowo-drogowych zostały wykonane 

w różnych technologiach, począwszy od najstarszych mechanicznych, a skończywszy na hybrydowych 

i mikroprocesorowych. Obecnie stosunkowo niewielka liczba przejazdów kolejowo-drogowych 
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wyposażona jest w urządzenia zaprojektowane po 1990 r., a ich konstrukcja i technologia odpowiadają 

standardom europejskim w dziedzinie zabezpieczenia przejazdów kolejowych.  

Biorąc pod uwagę przyczyny zdarzeń kolejowych na przejazdach kolejowo-drogowych, wśród 

najważniejszych czynników, które wpływają na proces eksploatacji przejazdów kolejowych, a tym samym 

mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu na jednopoziomowych skrzyżowaniach dróg kolejowych 

i kołowych, zidentyfikowane zostały: 

˗ nieprzestrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym przez użytkowników dróg; 

˗ brak zaufania do sprawności technicznej urządzeń zabezpieczających (np. długie czasy zamknięcia) 

i wynikające z tego podejmowanie prób ominięcia zabezpieczeń przez kierowców;  

˗ dyscyplina pracy pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego; 

˗ zbyt wczesne uruchamianie lub wyłączanie urządzeń zabezpieczających na przejeździe 

kolejowym; 

˗ niedostateczna widoczność nadjeżdżającego pociągu; 

˗ niekompletne i nieczytelne oznakowanie przejazdów. 

10.1.2. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach  
kolejowo-drogowych” 

Pod koniec 2017 r. Prezes UTK zainicjował projekt poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. 

Jest to kontynuacja prowadzonych już wcześniej działań, w ramach których odbywały się spotkania 

Zespołu zdaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce oraz 

prowadzone szkolenia dla podmiotów rynku kolejowego oraz dzieci i młodzieży (Akademia UTK, 

„Kampania Kolejowe ABC”). Opracowano projekt ulotki, która stała się elementem poradnika dla 

kierowców zawodowych, wydanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W ulotce 

zamieszczono informacje na temat bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Poradnik ten był rozdawany kierowcom przez inspektorów GITD podczas kontroli drogowych. 

Harmonogram „Projektu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych” obejmuje grupy 

działań, zaplanowanych na 2018 r., z perspektywą ich kontynuacji w latach następnych. Uwzględniają one 

wielopłaszczyznową współpracę, edukację i monitorowanie. 
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Współpraca odbywać się będzie zarówno w ramach działalności Zespołu zadaniowego ds. monitorowania 

poziomu bezpieczeństwa, jak również w drodze spotkań roboczych i uzgodnień pomiędzy zarządcami 

infrastruktury kolejowej, Policją, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkimi 

Ośrodkami Ruchu Drogowego, przy udziale Prezesa UTK. Zacieśnianie współpracy między instytucjami 

i podmiotami, których profil działalności pozwala na kreowanie warunków do szerzenia wiedzy z zakresu 

bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych jest konieczne dla zminimalizowania 

ryzyka, na jakie często nieświadomie narażają się użytkownicy przejazdów, w szczególności kierowcy. 

Działalność edukacyjna w Projekcie została ujęta w dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje 

kontynuowanie szkoleń w ramach Akademii UTK i „Kampanii Kolejowe ABC”. Druga zaś to zwrócenie się 

do przyszłych kierowców za pośrednictwem szkół jazdy. Dla nich właśnie zostanie przygotowany krótki 

film informujący o zagrożeniach związanych z przekraczaniem przejazdów kolejowo-drogowych oraz 

o sposobach zachowania się przy dojeżdżaniu do przejazdu i na samym przejeździe. Większy nacisk 

w ośrodkach szkolenia i egzaminowania kierowców na sposób przekraczania przejazdów kolejowo-

drogowych pomoże ugruntować wiedzę z tego zakresu i zaszczepić prawidłowe reakcje wśród młodych 

kierowców. Wiedza zdobyta podczas szkolenia i zweryfikowana w trakcie egzaminu, łącznie z praktyczną 

weryfikacją właściwego zachowania w terenie, może przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia 

wypadkiem w przyszłości. 

W ramach działalności edukacyjnej planowana jest również publikacja artykułów w czasopismach 

branżowych dla kierowców, które dotyczyć będą m.in. zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

na przejazdach kolejowo-drogowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz działań nadzorczych 

Prezesa UTK związanych z tym elementem infrastruktury kolejowej.  

Całości dopełniają zagadnienia związane z monitorowaniem wypadków na przejazdach kolejowo-

drogowych i analizy, które pozwalają na zidentyfikowane występujących problemów. 

W ramach Projektu przejazdy kolejowo-drogowe wszystkich zarządców infrastruktury zostaną włączone 

do systemu numeru alarmowego 112 – na wzór działania zrealizowanego przez PKP PLK. Każdy przejazd 

otrzyma swój unikatowy numer, co przyspieszy zlokalizowanie miejsca, w którym wystąpiło zagrożenia. 

Pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja dotrą wówczas na miejsce w znacznie krótszym czasie. 

Zwiększą się też szanse na uratowanie poszkodowanych. 

 

10.2. Wypadki na przejazdach 

Wypadki, do których dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych, stanowią znaczny procent ogółu 

wszystkich wypadków, odpowiednio: w 2013 r. - 36,2%, w 2014 r. - 32,2%, w 2015 r. - 32,6%, w 2016 r. - 

36,5% i w 2017 r. – 31,9%. Każda kolizja na takim skrzyżowaniu powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego, oraz dla bezpieczeństwa ładunków przewożonych zarówno w pojazdach drogowych, 

jak i kolejowych. Może ona także generować istotne koszty społeczne, powodowane przerwami 

i ograniczeniami w ruchu. 

W 2017 r. miało miejsce 214 wypadków na przejazdach i przejściach, w których zginęły 42 osoby, 

a 29 zostało ciężko rannych. 
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Tab. 23 Liczba wypadków na przejazdach na sieci ogólnodostępnej i wyizolowanej  
w latach 2013–2017 

Lp. 
Kategoria przejazdu 

lub przejścia 

Liczba wypadków 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. 
Kategoria A 13 9 17 15 14 

zmiana - -30,8% +88,9% -11,8% -6,7% 

2. 
Kategoria B 18 17 20 19 23 

zmiana - -5,6% +17,6% -5,0% +21,1% 

3. 
Kategoria C 41 44 36 26 27 

zmiana - +7,3% -18,2% -27,8% +3,8% 

4. 
Kategoria D 173 137 123 147 141 

zmiana - -20,8% -10,2% +19,5% -4,1% 

5. 
Kategoria E 6 9 7 5 9 

zmiana - +50,0% -22,2% -28,6% +80,0% 

6. 
Kategoria F 4 0 5 0 0 

zmiana - -100,0% - -100,0% - 

7. 
Łączna liczba 255 216 208 212 214 

zmiana - -15,3% -3,7% +1,9% +0,9% 

 

W 2017 r. doszło do trzech poważnych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych:  

− 4 kwietnia na przejeździe kat. A na szlaku Zawadówka – Uherka linii nr 7 Warszawa Wschodnia 

Osobowa – Dorohusk,  

− 7 kwietnia na przejeździe kat. C, zlokalizowanym na szlaku Ozimek - Chrząstowice linii kolejowej 
nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne,  

− 2 listopada na przejeździe kat. A na szlaku Śniadowo - Łapy linii kolejowej nr 36 Ostrołęka – Łapy. 

 

Na przejeździe drogowo-kolejowym kategorii A na torze szlakowym linii kolejowej nr 7 Warszawa 

Wschodnia Osobowa – Dorohusk (szlak Zawadówka – Uherka) miał miejsce poważny wypadek kat. A18, 

polegający na najechaniu pociągu pasażerskiego obsługiwanego elektrycznym zespołem trakcyjnym serii 

EN57-1292 (Przewozy Regionalne sp. z o.o.) na samochód osobowy. Samochód wjechał na przejazd 

wprost pod nadjeżdżający pociąg przy otwartych rogatkach przejazdowych. Pociąg jechał z niższą 

prędkością niż dopuszczalna na tym odcinku linii. Maszynista widząc podniesione rogatki i brak dróżnika 

zaczął hamować. Pojazd drogowy został uderzony przez pociąg z prędkością 105 km/h i zepchnięty na 

odległość około 59 m od osi przejazdu. Według ustaleń PKBWK przyczyną pierwotną zdarzenia było 
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niezamknięcie rogatek przez dróżnika przejazdowego stosownie do ujętych w „Regulaminie obsługi 

przejazdu” czasów zamknięcia rogatek, pomimo otrzymania zgłoszenia o jeździe pociągu nr 22317 

od dyżurnego ruchu stacji Zawadówka. Jako przyczyny pośrednie wskazano:  

1. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującą samochodem osobowym, w szczególności 

wjazd na przejazd bez upewnienia się czy nie zbliża się pojazd kolejowy, wbrew postanowieniom 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”; 

2. Nieobecność dróżnika przejazdowego w miejscu, z którego powinien obserwować przejeżdżający 

pociąg i podawać sygnał D8 („Dróżnik obecny na przejeździe”) trzymając w ręku przybory 

sygnałowe jak stanowi „Regulamin obsługi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia dla pieszych”; 
3. Wykonywanie pracy przez dróżnika przejazdowego mimo braku koncentracji, w wyniku trudnej 

sytuacji nie mającej związku z pracą.  

7 kwietnia 2017 r. doszło do poważnego wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C 

zlokalizowanym na szlaku jednotorowym Ozimek – Chrząstowice linii kolejowej nr 144. Pociąg 

ekspresowy EIP nr 6102 zestawionego z elektrycznego zespołu trakcyjnego serii ED250-002 (Pendolino) 

najechał na pojazd drogowy stojący na przejeździe krzyżującym drogę powiatową nr 1744.0 z linią 

kolejową. Pojazd drogowy składał się z ciągnika siodłowego oraz naczepy (laweta niskopodłogowa), 

na której znajdował się samochód ciężarowy. Pojazd drogowy poruszał się po drodze, na której 

obowiązywał zakaz wjazdu samochodów ciężarowych – oznakowanej znakami B-5. W trakcie 

przekraczania przejazdu kolejowo-drogowego nastąpiło zawieszenie się lawety na przejeździe, 

uniemożliwiające zjechanie pojazdu z przejazdu. Nadjeżdżający od strony stacji Chrząstowice pociąg 

nr 6102 relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia, po włączeniu samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej (SSP) i otrzymaniu informacji o prawidłowym działaniu urządzeń ostrzegających 

użytkowników drogi na przejeździe kontynuował jazdę z prędkością ok. 140 km/h. Po wyjeździe z łuku 

maszynista pociągu widząc przeszkodę na przejeździe, w postaci stojącego pojazdu drogowego, wdrożył 

nagłe hamowanie i podał sygnał „baczność”. Pomimo wdrożonego hamowania nastąpiło najechanie 

pociągu na znajdujący się na przejeździe pojazd drogowy przy prędkości 117 km/h. Przyczyną pierwotną 

wypadku było zawieszenie się naczepy ciągnika siodłowego na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscu 

niewłaściwego profilu, powodującego powstanie załomu (grzbietu) na połączeniu zewnętrznych płyt 

betonowych pomostu przejazdowego z nawierzchnią asfaltową drogi. Jako przyczynę pośrednią 

wskazano niezastosowanie się przez kierującego pojazdem drogowym do postanowień Prawa o ruchu 

drogowym, to jest jazda po drodze dojazdowej do przejazdu kolejowo-drogowego, na której obowiązywał 

zakaz wjazdu, oznakowany znakiem B-5 dla samochodów ciężarowych i kontynuowanie jazdy w kierunku 

tego przejazdu. Określono również przyczyny systemowe:  

1. Nieprzeprowadzenie przez zarządcę infrastruktury kolejowej oceny ryzyka technicznego 

i operacyjnego oraz działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Systemu Zarzadzania Utrzymaniem w związku z przebudową przejazdu 

wynikającą z podniesienia prędkości pociągów do 140 km/h. Przebudowa ta nie objęła zmiany 

geometrii drogi dojazdowej, co spowodowało powstanie załomu profilu podłużnego drogi 

o przeciwnych kierunkach pochylenia; 

2. Zatwierdzenie bez uwag przez zarządcę infrastruktury kolejowej projektu rewitalizacji linii 

w zakresie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego, pomimo występujących niezgodności 

w projekcie rewitalizacji przejazdu z postanowieniami rozporządzeń5 w kwestii dopuszczalnych 

załomów powierzchni drogi kołowej oraz nieujawnienie tej niezgodności podczas odbioru przejazdu 

kolejowo-drogowego, jak i podczas kontroli przejazdu w czasie jego eksploatacji. Niepodjęcie 

                                                                            

5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowani linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 
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środków eliminujących lub minimalizujących ryzyko wypadku. Przyjęcie projektu, który nie 

obejmował profilu drogi dojazdowej do przedmiotowego przejazdu; 

3. Nieuzgodnienie dokumentacji projektowej przez projektanta mimo zmian profilu pomostu przejazdu 

w stosunku do drogi dojazdowej z zarządcą drogi. 

 

 

 

 

2 listopada 2017 r. miał miejsce poważny wypadek na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A 

niewyposażonym w urządzenia rogatkowe, polegający na wjechaniu samochodu osobowego w bok 

przejeżdżającego pociągu roboczego Rob-2 składającego się z wózka motorowego DS10-02-221. 

W wyniku wypadku został uszkodzony całkowicie przód samochodu. W pojeździe kolejowym uszkodzone 

zostały: amortyzator i osłona czołowa, urwana została podstawa siłownika. W trakcie zdarzenia śmierć 

poniosły na miejscu trzy osoby: kierujący samochodem i dwoje pasażerów samochodu, jeden z pasażerów 

został przewieziony w stanie ciężkim do szpitala. PKBWK jest w trakcie ustalania przyczyn zdarzenia.  

Statystyki wskazuję, że do ponad 65% wypadków doszło na przejazdach niewyposażonych w urządzenia 

ostrzegania (sygnalizacja świetlna) ani urządzenia zabezpieczenia (rogatki lub półrogatki). Ponad 17,0% 

wypadków miało natomiast miejsce na przejazdach zabezpieczonych rogatkami (kat. A i kat. B). 

Na przejazdach kat. A był jeden wypadek mniej w stosunku do 2016 r. (-6,7%), zaś na przejazdach kat. B 

miało miejsce o 4 zdarzenia więcej (+21,1%). Liczba wypadków na przejazdach kat. C zwiększyła się 

o 1 zdarzenie (+3,8%). Nieznacznie natomiast spadła liczba wypadków na przejazdach kat. D 

– o 6 zdarzeń (-4,1%). 
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 Udział procentowy wypadków na przejazdach i przejściach przez tory w podziale na kategorie 
przejazdów w 2017 r. 

 

Liczba wypadków na przejazdach kolejowych wyposażonych w urządzenia samoczynnej sygnalizacji 

świetlnej oraz półrogatki (przejazdy kat. B i C) jest trzykrotnie mniejsza niż na przejazdach wyposażonych 

jedynie w tzw. systemy bierne (przejazdy kat. D). Przejazdy kategorii D stanowią najliczniejszą grupę 

przejazdów na sieci kolejowej, a iloczyny ruchu na tych przejazdach są najniższe. Likwidacja niektórych 

przejazdów kat. D oraz stopniowe przekwalifikowywanie części z nich do wyższych kategorii, prowadzone 

przez zarządców infrastruktury może zatem przyczynić się do stopniowego podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.  

 

10.3. Analiza wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 

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.  

Tab. 24 Miernik wypadkowości na poszczególnych kategoriach przejazdów i przejść w 2017 r. 

Lp. Kategoria przejazdu 
Liczba 

przejazdów 
Liczba 

wypadków 
Miernik 

1. Kategoria A 2467 14 0,0057 

2. Kategoria B 1206 23 0,0191 

3. Kategoria C 1400 27 0,0193 

4. Kategoria D 6711 141 0,0210 

5. Kategoria E 501 9 0,0180 

6. Kategoria F 593 0 0 

 Łączna liczba 12878 214 - 

 

 

kat. A
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kat. B
10,7%

kat. C
12,6%

kat. D
65,9%

kat. E
4,2% kat. F

0,0%
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 Miernik wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych według kategorii  
w latach 2012–2017 

 

Wyliczone wartości miernika za lata 2012–2017 wskazują, że w 2017 r., podobnie jak w 2016 r., miernik 

wypadkowości dla przejazdów kategorii D osiągnął wyższą wartość niż dla pozostałych kategorii. 

W latach wcześniejszych najwyższą wartością miernika cechowały się przejazdy kategorii C.  

W wypadkach, do których doszło na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych można 

wyróżnić poszczególne grupy uczestników oraz przypisać liczbę zdarzeń, w których brali oni udział. 

Tab. 25 Uczestnicy ruchu drogowego w zdarzeniach na przejazdach w latach 2013–2017 

Lp. Uczestnik ruchu drogowego 
Liczba zdarzeń 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Kierowca samochodu osobowego 173 138 126 135 162 

2. Pieszy 21 25 30 27 18 

3. Kierowca samochodu ciężarowego 18 21 14 14 11 

4. Kierowca samochodu dostawczego 17 10 11 12 5 

5. Kierowca ciągnika rolniczego 7 3 5 6 7 

6. Rowerzysta 5 4 11 10 6 

7. Inny 14 15 11 8 5 

 Łączna liczba 255 216 208 212 214 

Najliczniejszą grupę użytkowników przejazdów biorących udział w wypadkach stanowią kierowcy 

samochodów osobowych. W 2017 r. uczestniczyli oni w 75,7% wszystkich wypadków na przejazdach.  
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 Udział procentowy poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego w wypadkach 
na przejazdach w 2017 r. 

 

Tab. 26 Liczba poszkodowanych na przejazdach poszczególnych kategorii w latach 2013–2017 

Lp. 
Kategoria 
przejazdu 

lub przejścia 

Zabici Ciężko ranni 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Kategoria A 3 4 7 7 5 5 0 5 3 3 

zmiana - +33,3% +75,0% - -28,6% - -100% - -40,0% 0,0% 

2. 

Kategoria B 3 6 8 4 12 5 3 4 4 1 

zmiana - +100% +33,3% -50,0% 200,0% - -40,0% +33,3% - -75,0% 

3. 

Kategoria C 9 6 9 8 5 7 4 2 5 5 

zmiana - -33,3% +50,0% -11,1% -37,5% - -42,9% -50,0% 2,5% 0,0% 

4. 

Kategoria D 32 19 26 26 15 17 17 28 25 18 

zmiana - -40,6% +36,8% - -42,3% - 0% +64,7% -10,7% -28,0% 

5. 

Kategoria E 2 8 3 3 5 3 1 2 2 2 

zmiana - +300% -62,5% - 66,7% - -66,7% +100% - 0,0% 

6. 

Kategoria F 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

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

7. 

Łączna liczba 52 43 55 48 42 37 25 41 39 29 

zmiana - -17,3 % +23,3% -12,7% -12,5% - -9,6% +64,0% -13,0% -25,6% 
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 Udział procentowy osób zabitych według kategorii przejazdu w 2017 r. 

 

 

 Udział procentowy osób ciężko rannych według kategorii przejazdu w 2017 r. 

 

Sprawcami zdecydowanej większości wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych byli użytkownicy 

dróg, którzy nie przestrzegali przepisów prawa o ruchu drogowym oraz nie zachowywali szczególnej 

ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez przejazd. Należy również zwrócić uwagę 

na dyscyplinę pracy części pracowników 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. 

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 (brak jest możliwości określenia prawidłowości).  
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Tab. 27 Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych, na których doszło do więcej niż jednego 

zdarzenia w 2017 r. 

Lp. 
Kategoria 
przejazdu 

Stacja/szlak 
Liczba 

zdarzeń 
Nr linii Km 

1. B Czerwionka - Leszczyny 2 140 29,972 

2. B Wołomin - Tłuszcz 2 6 25,008 

3. C Podbory Skawińskie - Brzeźnica 2 94 24,652 

4. D Nasielsk - Płońsk 2 27 23,159 

5. D Nasielsk - Płońsk 2 27 28,492 

6. D Pisz - Ełk 2 219 131,519 

Należy zaznaczyć, że wśród wskazanych przejazdów nie występują przejazdy, na których więcej niż jeden 

wypadek miał miejsce również w 2016 r. W porównaniu do roku ubiegłego liczba przejazdów, na których 

doszło do więcej niż jednego wypadku zmalała o 5 sztuk – z 11 do 6 przejazdów. 

Przejazdy kolejowo-drogowe są systematycznie poddawane działaniom nadzorczym. Dane statystyczne 

dotyczące zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią podstawę analiz bezpieczeństwa 

na przejazdach. Ich wyniki uwzględniane są w planach nadzoru. Przyjęta koncepcja zakłada podjęcie 

właściwych działań kontrolnych na wszystkich przejazdach, na których doszło do wystąpienia zdarzenia 

kolejowego więcej niż jeden raz. Działania w obszarze kontroli przejazdów wpływają mobilizująco 

na zarządców infrastruktury i pozwalają rozwiązywać punktowe problemy na sieci kolejowej.  
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 Przejazdy, na których doszło do więcej niż jednego zdarzenia w latach 2016–2017 
[przy wykorzystaniu mapy opracowanej przez PKP PLK] 
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Tab. 28 Liczba czynnych przejazdów kolejowo-drogowych na eksploatowanych liniach zarządzanych 

przez PKP PLK w latach 2007–2017 [dane przedstawione przez zarządcę infrastruktury 
PKP PLK] 

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 
(-62) 

645 
(+84) 

1 285 
(-18) 

8 362 
(+29) 

676 
(-6) 

13 740 
(+37) 

3. 2009 
2 724 
(-48) 

665 
(+20) 

1 313 
(+28) 

8 314 
(-48) 

682 
(+6) 

13 698 
(-42) 

4. 2010 
2 712 
(-12) 

684 
(+19) 

1 311 
(-2) 

8 270 
(-44) 

680 
(-2) 

13 657 
(-41) 

5. 2011 
2 676 
(-36) 

728 
(+44) 

1 304 
(-7) 

8 155 
(-115) 

684 
(+4) 

13 547 
(-110) 

6. 2012 
2 633 
(-43) 

789 
(+61) 

1 302 
(-2) 

7 967 
(-188) 

661 
(-23) 

13 352 
(-195) 

7. 2013 
2 539 
(-94) 

812 
(+23) 

1 289 
(-13) 

7 386 
(-581) 

500 
(-161) 

12 526 
(-826) 

8. 2014 
2 516 
(-23) 

856 
(+44) 

1 283 
(-6) 

7 158 
(-228) 

593 
(+93) 

12 406 
(-120) 

9. 2015 
2 458 
(-58) 

1 045 
(+189) 

1 371 
(+88) 

6 801 
(-357) 

584 
(-9) 

12 744 
(-156) 

10. 2016 
2415 
(-43) 

1155 
(+110) 

1366 
(-5) 

6661 
(-140) 

564 
(-20) 

12161 
(-132) 

11. 2017 
2 392 
(-23) 

1 192 
(+37) 

1 386 
(+20) 

6 343 
(-318) 

562 
(-2) 

11875 
(-286) 

Przez wiele lat poważnym problemem w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych na sieci kolejowej było 

funkcjonowanie przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą. Zawieszanie obsługi wynikało głównie 

z ograniczeń w zatrudnieniu i stosowane było przede wszystkim na przejazdach o bardzo małym 

natężeniu ruchu kolejowego i drogowego lub tylko czasowo – w godzinach, w których nie był prowadzony 

ruch pociągów (np. w porze nocnej). Począwszy od 2005 r., PKP PLK podjęła działania w celu ograniczenia 

liczby przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą, dzięki czemu ich liczba zmniejszyła się z 245 do 4 

przejazdów niestrzeżonych podczas ruchu pociągów. 

 Liczba przejazdów kategorii A z zawieszoną obsługą w latach 2004–2017 na sieci PKP PLK  

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2017 r. PKP PLK 
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Działania zarządcy infrastruktury, których realizacja umożliwiła znaczące ograniczenie liczby przejazdów 

kategorii A z zawieszoną obsługą, w zależności od konkretnego przypadku, obejmowały: przywracanie 

strzeżenia (w tym strzeżenia z odległości), przekwalifikowywanie przejazdów do innej kategorii, 

likwidację przejazdów lub zamykanie dróg samochodowych dla ruchu na czas braku obsługi.  

Dla 4 wciąż funkcjonujących przejazdów kolejowo-drogowych kat. A z zawieszoną obsługą zostały 

przygotowywane inwestycyjne, które pozwolą na całkowite wyeliminowanie tego problemu – 

na 2 przejazdach kolejowo-drogowych planowane jest przywrócenie obsługi (w tym 

na jednym przejeździe w I kwartale 2018 r.), a 2 pozostałe zostaną wyposażone w SSP i przekwalifikowane 

(1 do kat. B, a 1 do kat. C). 

10.4. Działania nadzorcze prowadzone na przejazdach kolejowo-drogowych 

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych jest jednym z priorytetów nadzoru Prezesa UTK. 

Prowadzonych jest tu szereg działań nadzorczych, których celem jest eliminowanie czynników ryzyka 

występujących w systemie kolejowym, które mogą prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych. 

Prezes UTK sprawuje systematyczny nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i klasyfikacją 

skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. W toku realizowanych czynności kontrolnych 

weryfikacji podlega stan techniczny infrastruktury i urządzeń kolejowych, ale także poprawność 

oznakowania przejazdu oraz stan drogi dojazdowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym 

zakresie, informacje o wynikach przeprowadzonych czynności przekazywane są do właściwego zarządcy 

drogi, w celu ich usunięcia i wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.  

W 2017 r. Prezes UTK przeprowadził 117 działań nadzorczych na przejazdach. Jednak w toku jednej 

czynności kontrolnej weryfikacji może zostać poddana większa liczba przejazdów kolejowo – drogowych 

znajdujących się w bliskiej lokalizacji. Ponadto skrzyżowania kolejowo – drogowe poddawane są również 

właściwym działaniom nadzorczym w toku czynności prowadzonych w obszarach pokrewnych, 

np. podczas kontroli utrzymania infrastruktury kolejowej.  

W okresie sprawozdawczym czynnościom kontrolnym poddano łącznie 357 przejazdów w podziale 

na kategorie: 

˗ kat. A – 113 kontroli; 

˗ kat. B – 52 kontrole; 

˗ kat. C – 48 kontroli; 

˗ kat. D – 144 kontroli. 

W wyniku podjętych czynności stwierdzono 250 nieprawidłowości. Wskaźnik nieprawidłowości wyniósł 

w tym przypadku 2,14, a różnica między 2017 r. i 2016 r. kształtuje się na poziomie -1,41. Oznacza to, 

że w analizowanym obszarze liczba stwierdzanych nieprawidłowości uległa zmniejszeniu, co powinno 

wpłynąć również w sposób pozytywny na poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych. 
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 Wyniki działań nadzorczych prowadzonych na przejazdach kolejowo-drogowych w 2017 r. 

 

 

Do głównych naruszeń zaliczyć można: 

˗ uszkodzenie nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego; 

˗ nieprawidłowości w zakresie oznakowania i sygnalizacji przejazdu; 

˗ niewłaściwy stan techniczny infrastruktury kolejowej w obrębie przejazdu kolejowego; 

˗ nieprawidłowości w dokumentacji przejazdu kolejowo-drogowego; 

˗ brak zapewnienia właściwej widoczności; 

˗ nieprawidłowości w zakresie utrzymania urządzeń zabezpieczających przejazd kolejowo-

drogowy. 

W 2017 r. wydano 66 decyzji stwierdzających naruszenia w zakresie stanu technicznego i eksploatacji 

infrastruktury kolejowej, a 18 decyzji w całości lub części dotyczyło przejazdów kolejowych. Analogicznie, 

wśród 34 decyzji wprowadzających ograniczenia ruchu kolejowego, 12 było spowodowane w całości 

lub w części naruszeniami związanymi z przejazdami kolejowymi. 
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  Bezpieczeństwo przewozu towarów 
niebezpiecznych 

11. Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych 
Przewóz towarów niebezpiecznych koleją reguluje „Regulamin dla międzynarodowego przewozu 

kolejami towarów niebezpiecznych” (Regulamin RID), stanowiący załącznik C do Konwencji 

o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem oraz „Przepisy 

o przewozie towarów niebezpiecznych do Umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej” 

(SMGS). Obowiązek stosowania regulaminu RID wynika także z Dyrektywy 2008/68/WE, która została 

implementowana do polskiego porządku prawnego przez Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych,  

Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających 

z przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych. Do jego wyznaczenia zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo przewożące 

towary niebezpieczne. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy, szczegółowo 

określone są w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych, 

ich załadunku, rozładunku i pakowania ma obowiązek stosować się do ustanowionych przepisów prawa 

i procedur, w tym m.in.: każdy uczestnik transportu towarów niebezpiecznych ma określone obowiązki, 

uzależnione od zawartości przewożonej przesyłki. Największy zakres obowiązków jest nałożony 

na nadawcę przesyłki oraz na przewoźnika. Nadawca musi znać charakterystykę i właściwości towarów, 

bowiem na tej podstawie dobiera do materiału niebezpiecznego odpowiednie opakowanie, umieszcza 

na nim nalepki ostrzegawcze oraz sporządza dokumentację przewozową. 

W Polsce około 90% przewożonych towarów niebezpiecznych stanowi ropa i produkty ropopochodne 

(benzyny, oleje napędowe), gazy techniczne (głównie propan-butan) i kwas siarkowy. Utrata kontroli nad 

procesami ich przewozu może doprowadzić do uwolnienia znacznych ilości substancji palnych, żrących, 

trujących, promieniotwórczych, wybuchowych itp. Również rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących 

się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz prowadzić 

do zniszczenia lub poważnego skażenia środowiska. 

Nieustający rozwój branży transportowej pociąga za sobą konieczność podjęcia niezbędnych kroków 

w celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa transportowanych towarów. Aby wzrost 

przewozów towarów niebezpiecznych nie był utożsamiany z jednoczesnym wzrostem zagrożenia 

i prawdopodobieństwa wypadku, niezbędnym jest bezwzględne egzekwowanie właściwych przepisów 

w praktyce transportowej. 

Do najważniejszych zadań Prezesa UTK w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych należy 

nadzór i kontrola wywiązywania się przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz 

użytkowników bocznic kolejowych z obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu koleją 

towarów niebezpiecznych. 
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11.1. Zdarzenia z udziałem towarów niebezpiecznych 

System monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych realizowany jest w oparciu o raporty 

opracowywane przez doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Ustawa 

o przewozie towarów niebezpiecznych zobowiązuje uczestników przewozu towarów niebezpiecznych 

do sporządzania dwóch rodzajów raportów: 

˗ „Rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”, o którym 

mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;  

˗ „Raportów o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych” zgodnie 

z rozdziałem 1.8.5. Regulaminu RID lub Załącznika 2 SMGS. Obowiązek sporządzenia takiego 

raportu istnieje, gdy towary niebezpieczne zostały uwolnione na zewnątrz opakowania lub jeżeli 

wystąpiło ryzyko nieuchronnej utraty ładunku, uszkodzenia ciała, taboru lub środowiska, lub jeżeli 

nastąpiła interwencja władz. Oprócz powyższych, obowiązują również dodatkowe kryteria 

w zależności od przewozu poszczególnych klas materiałów. 

Do Prezesa UTK w 2017 r. wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące zdarzeń zaistniałych podczas przewozu 

towarów niebezpiecznych – o 5 mniej niż w 2016 r. 

W „Rocznych sprawozdaniach z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”, 

do przedłożenia których były zobowiązane podmioty uczestniczące w przewozie towarów 

niebezpiecznych, zadeklarowano w sumie 43 zdarzenia niewymagające sporządzenia Raportu, o którym 

mowa w Regulaminie RID lub Załączniku nr 2 do SMGS. Najczęstszą przyczyną zdarzeń były nieszczelne 

lub niedokręcone zawory, rozprężenie ładunku spowodowane przeładowaniem i podwyższoną 

temperaturą.  

Poniższa tabela pokazuje współczynnik awaryjności, wyliczony na podstawie liczby zdarzeń powstałych 

przy przewozie towarów niebezpiecznych, w stosunku do przewiezionych ton towarów niebezpiecznych.  

Tab. 29 Liczba zdarzeń przy przewozie towarów niebezpiecznych w latach 2008–2017 

Lp. Rok Wielkość przewozów (tys. ton) Liczba zdarzeń Współczynnik  
„awaryjności” 

1. 2008 19 425 29 1,49 

2. 2009 19 816 21 1,06 

3. 2010 22 096 25 1,13 

4. 2011 23 009 46 2,00 

5. 2012 21 486 31 1,44 

6. 2013 21 523 25 1,16 

7. 2014 20 976 27 1,29 

8. 2015 22 965 26 1,13 

9. 2016 23 618 44 1,86 

10. 2017 25 866 43 1,66 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie „Rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”  
za lata 2008–2017 
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  Bezpieczeństwo przewozu towarów 
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 Współczynnik „awaryjności” przy przewozie towarów niebezpiecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie „Rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych”  
za lata 2008–2017 

 

Ogólna liczba zdarzeń przy przewozie towarów niebezpiecznych w 2017 r. utrzymuje się na podobnym 

poziomie w porównaniu do roku poprzedniego przy nieznacznym wzroście ilości przewozów. Tym samym 

zmniejszył się nieco współczynnik „awaryjności” (1,66) przy przewozie towarów niebezpiecznych 

w stosunku do 2016 r., w którym wskaźnik wyniósł 1,86. W minionym roku, podobnie jak w roku 

poprzedzającym, nie doszło do zdarzeń, które prowadziłyby do ofiar śmiertelnych lub szkód 

znacznej wielkości. 

11.2. Nadzór nad procesem przewozu towarów niebezpiecznych koleją 

Proces przewozu koleją towarów niebezpiecznych stanowi jeden z priorytetowych obszarów 

nadzorczych Prezesa UTK. W trakcie działań nadzorczych weryfikowane są m.in. zgodność wykonywania 

przewozu z wymaganiami określonymi w RID oraz w ustawie o transporcie kolejowym, prawidłowość 

sporządzenia dokumentów przewozowych, dodatkowe wyposażenie lokomotywy, prawidłowość 

oznakowania, wyposażenie i stan techniczny wykorzystywanych środków transportu, a także 

przeszkolenie osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności związanych z tym 

przewozem.  

W 2017 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 60 działań nadzorczych w omawianym obszarze, w tym 

ponad 90% stanowiły kontrole. Największą liczbę kontroli przeprowadzono wobec przewoźników 

kolejowych (blisko 70%), użytkowników bocznic kolejowych (17,9%) oraz zarządców infrastruktury 

kolejowej (8,9%). Dalszą część stanowiły działania zrealizowane wobec innych podmiotów 

(przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z rozładunkiem i napełnianiem jednostek 

transportowych).  

Należy również wskazać, że jeden podmiot może pełnić funkcję kilku uczestników przewozu towarów 

niebezpiecznych. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w przypadku użytkowników bocznic kolejowych, 

gdzie w dużej mierze realizowane są procesy związane z załadunkiem i wyładunkiem towarów 

niebezpiecznych. 
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 Rodzaje podmiotów poddanych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 
w 2017 r. 

 

W przypadku wystąpienia naruszeń w zakresie obowiązków lub warunków wynikających 

z obowiązujących regulacji prawnych, na kontrolowane podmioty nakładane są kary pieniężne 

w wysokości od 200 zł do 10 000 zł. Sankcje są stosowane po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego i mają charakter obligatoryjny. Naruszenia skutkujące nałożeniem kary pieniężnej oraz 

ich wysokość za dane naruszenie zostały ściśle określone w załączniku do ustawy o przewozie towarów 

niebezpiecznych.  

Dokonując analizy poszczególnych zakresów należy stwierdzić, że zarówno w 2017 jak i 2016 r. 

najczęściej wskazywane nieprawidłowości dotyczyły: 

˗ niewłaściwego sporządzenia lub braku dokumentów przewozowych; 

˗ wyposażenia dodatkowego lokomotyw, prowadzących pociągi przewożące towary niebezpieczne 

lub wykonujących manewry z tymi wagonami; 

˗ stanu technicznego i oznakowania wagonów/kontenerów/innych jednostek transportowych. 

W 2017 r. Prezes UTK wydał 7 decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych 

za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych. 

Łączna wysokość kar pieniężnych wyniosła 27 600 zł, z czego zdecydowaną większość stanowiły kary 

nałożone na użytkowników bocznic kolejowych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to kwota wyższa 

o 14 000 zł.  

Wszystkie odnotowywane nieprawidłowości, również te niewskazane w przytoczonym wyżej katalogu, 

zostają szczegółowo opisane w protokołach kontroli. Na tej podstawie podmiot zostaje zobowiązany 

do usunięcia stwierdzonych naruszeń, a w dalszym procesie monitorowania następuje weryfikacja ich 

usunięcia i wdrożenia adekwatnych działań naprawczych. 
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12. Osiągnięcie wartości celów bezpieczeństwa (CST) 
Wspólne cele bezpieczeństwa (CST), zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa, określają 

minimalne, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka, poziomy bezpieczeństwa, które muszą być 

osiągnięte przez różne części systemu kolejowego oraz przez system kolejowy jako całość. CST 

są wyznaczane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej na podstawie tzw. krajowych wartości 

referencyjnych (NRV) dla poszczególnych państw, zgodnie z procedurą określoną w decyzji Komisji z dnia 

5 czerwca 2009 r. dotyczącej przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa służącej stwierdzeniu, czy 

osiągnięto wymagania bezpieczeństwa, o której mowa w art. 6 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (2009/460/WE). 

Państwa członkowskie zobowiązane są do stałego monitorowania poziomu bezpieczeństwa swoich 

systemów kolejowych, w tym do monitorowania osiągnięcia wspólnych celów bezpieczeństwa (CST), 

określonych w sposób ilościowy i jakościowy.  

Osiągnięty w 2017 r. poziom wspólnych celów bezpieczeństwa w ujęciu ilościowym i jakościowym dla 

pięciu grup ryzyka indywidualnego obejmujących pasażerów, pracowników, użytkowników przejazdów, 

osoby przebywające w sposób nieuprawniony na obszarze kolejowym i tzw. „inne osoby” oraz poziom 

ryzyka wspólnego zaprezentowany został w poniżej tabeli. Tabela zawiera informacje o konkretnym 

wymaganiu bezpieczeństwa, krajowej wartości referencyjnej dla danego wymagania oraz osiągniętej 

wartości wskaźnika w ujęciu liczbowym i procentowym. Im niższy osiągnięty poziom wskaźnika, 

tym poziom bezpieczeństwa w danej grupie ryzyka jest wyższy. 

 

Tab. 30 Osiągnięte wartości CST dla Polski w 2017 r. 

Wspólne cele bezpieczeństwa (CST) 
NRV dla 
Polski 

Wyliczona 
wartość 
wskaźnika 

Osiągnięty 
poziom 
wskaźnika 

1.1. NRV dla ryzyka dla pasażerów (x 10-9) 2016 

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

116,1 18,489 15,9% 

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

0,849 0,148 17,4% 

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 5,364 31,2% 

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  

277 183,620 66,3% 

CST 3.2. 

Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) 
wśród użytkowników przejazdów na miliard 
pasażerokilometrów (km torów) pomnożona przez 
liczbę przejazdów  

nd. - - 

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

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

11,6 0,825 7,1% 
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Wspólne cele bezpieczeństwa (CST) 
NRV dla 
Polski 

Wyliczona 
wartość 
wskaźnika 

Osiągnięty 
poziom 
wskaźnika 

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 539,305 44,6% 

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 741,493 46,6% 

W 2017 r. żaden ze wskaźników, obliczonych dla ustalonych grup ryzyka w oparciu o dane statystyczne 

ujęte w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), nie przekroczył akceptowanego poziomu 

ryzyka i wartości referencyjnych (NRV) ustalonych dla Polski.  

Najniższe wartości wskaźnika, wskazujące na podnoszący się poziom bezpieczeństwa, osiągnięte zostały 

dla grupy ryzyka dotyczącego osób innych: 7,1%. W grupie ryzyka dotyczącego pasażerów osiągnięte 

wartości są wyższe niż w 2016 r. i wynoszą odpowiednio 15,9% dla CST 1.1 oraz 17,4% dla CST 1.2. 

Wartość wskaźnika ryzyka dla użytkowników przejazdów wynosi 31,2%, co stanowi spadek o 13,7 punktu 

procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Jest to równocześnie najwyższa z osiągniętych 

wartości CST. 

 Realizacja wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa (2013-2017) 

 

Działania Prezesa UTK mają na celu obniżenie zwłaszcza wartości wskaźnika CST 3.16, jak również CST 

57 oraz CST 68. 

                                                                            

6Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród użytkowników przejazdów na miliard pociągokilometrów; 
7Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród osób nieupoważnionych na miliard pociągokilometrów; 
8Ofiary śmiertelne i ważone ciężko ranne (FWSI) wśród wszystkich osób na miliard pociągokilometrów; 
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13. Zalecenia PKBWK i alerty bezpieczeństwa 

13.1. Realizacja zaleceń PKBWK 

Zgodnie z treścią załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 oraz załącznika II 

do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010, przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej, 

funkcjonujący w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem, zobowiązani są do ustanowienia 

procedur zapewniających, aby zalecenia krajowego organu bezpieczeństwa i krajowego organu 

dochodzeniowego były oceniane i w stosownych przypadkach wdrażane lub aby zlecano ich wdrożenie. 

Prezes UTK realizując dyspozycję art. 28l ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym prowadzi nadzór nad 

realizacją zaleceń PKBWK przez zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych lub inne podmioty, 

których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei 

i podlegających regulacji na podstawie przepisów ustawy.  

Przedsiębiorcy kolejowi, tj. zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi oraz podmioty odpowiedzialne 

za utrzymanie, funkcjonujący w oparciu o wydany przez Prezesa UTK certyfikat lub autoryzację 

bezpieczeństwa, wezwani zostali do złożenia informacji o stanie realizacji zaleceń wydanych przez 

Przewodniczącego PKBWK w 2017 r. 

W ramach nadzoru nad realizacją zaleceń PKBWK przez podmioty rynku kolejowego, Prezes UTK analizie 

poddał zalecenia zawarte w: 

˗ Raporcie Rocznym za 2016 r.; 

˗ Raporcie Nr PKBWK/01/2017 z badania poważnego wypadku kategorii A18 zaistniałego 

26 marca 2016 r. o godzinie 7:37 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A zlokalizowanym 

na podg. Dziarnowo, szlak Dziarnowo – Inowrocław Towarowy w torze nr 1, w km. 95,669 linii 

kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa; 

˗ Raporcie Nr PKBWK/02/2017 z badania poważnego wypadku kategorii A18 zaistniałego 

8 listopada 2016 r. o godzinie 6:51 na przejeździe kolejowym kategorii A zlokalizowanym na szlaku 

Piotrków Trybunalski – Rozprza w torze nr 1 w km. 148,388 linii kolejowej nr 1 Warszawa 

Zachodnia – Katowice; 

˗ Raporcie Nr PKBWK/03/2017 z badania incydentu kolejowego kategorii C52 zaistniałego w dniu 

16 maja 2017 r. o godzinie 20:09 na stacji Podstolice, w torze stacyjnym nr 2, w km. 262,500 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice; 

˗ Raporcie Nr PKBWK/05/2017 z badania wypadku kolejowego kat. BA13 zaistniałego 2 grudnia 

2016 r. o godz. 04:11 na szlaku Myszków – Zawiercie, w torze szlakowym nr 2, w km. 263,830 linii 

kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice. 

Podmioty, których dotyczą zalecenia, corocznie przedstawiają Prezesowi UTK informacje o realizacji 

zaleceń, w terminie do 1 kwietnia każdego roku. 

Zgodnie z art. 28l ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK corocznie w terminie 

do 30 kwietnia przedstawia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych informację o realizacji 

zaleceń wydanych przez Komisję w roku poprzednim oraz o podjętych działaniach zmierzających 

do realizacji tych zaleceń. 

Prezes UTK zalecenia wydane przez PKBWK w 2017 r. przekazał do realizacji 133 podmiotom, w tym: 

˗ 96 certyfikowanym przewoźnikom kolejowym; 

˗ 11 autoryzowanym zarządcom infrastruktury kolejowej oraz 

˗ 58 podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów (ECM). 
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Wiele podmiotów pełniło wówczas jednocześnie kilka funkcji, co oznacza, że spośród wymienionych: 

˗ 66 jest tylko przewoźnikiem kolejowym; 

˗ 28 jest tylko ECM; 

˗ 28 jest zarówno przewoźnikiem kolejowym jak i ECM; 

˗ 8 jest tylko zarządcą infrastruktury; 

˗ 1 podmiot jest zarówno zarządcą infrastruktury jak i ECM; 

˗ 1 podmiot jest zarówno zarządcą infrastruktury jak i przewoźnikiem kolejowym; 

˗ 1 podmiot pełni wszystkie trzy funkcje: zarządcy, przewoźnika oraz ECM9. 

Zgodnie ze stanem na 26 kwietnia 2018 r., zdecydowana większość, bo aż 124 (93%) podmioty wypełniły 
formularz przygotowany przez UTK informując o stanie realizacji konkretnego zalecenia. Pomioty 

wywiązały się z tego zadania poprzez opis podjętych działań, wymienienie procedur i instrukcji 

wykorzystanych do przeprowadzenia analizy systemu zarządzania oraz przekazanie informacji o etapie 

i procencie realizacji zalecenia.  

Tylko 9 podmiotów (7%) nie przekazało informacji na temat stopnia wdrożenia zaleceń powypadkowych 

lub działaniach zmierzających do ich realizacji. Wśród nich jest 5 podmiotów odpowiedzialnych 

za utrzymanie oraz 4 przewoźników kolejowych. Prezes UTK w stosunku do podmiotów, które nie 

przekazały zaleceń w terminie podjął dodatkowe działania nadzorcze. 

13.2. System alertów bezpieczeństwa 

Jednym z podstawowych elementów tworzonego jednolitego obszaru kolejowego w ramach 

Unii Europejskiej jest zapewnienie wymiany informacji na temat niebezpieczeństw i zagrożeń zaistniałych 

w systemach kolejowych państw członkowskich. Krajowe władze bezpieczeństwa lub krajowe organy 

dochodzeniowe, analizując zdarzenia zaistniałe w krajowych systemach kolejowych mogą uznać, 

że istnieje prawdopodobieństwo, że zdarzenie może mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego 

w innym państwie. W takim przypadku powinny one wykorzystać możliwości, jakie stwarza System 

Informacji Bezpieczeństwa funkcjonujący w ramach Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i opublikować 

informacje na temat zaistniałego zdarzenia w formie alertu bezpieczeństwa. 

Prezes UTK, jako krajowa władza bezpieczeństwa, również posiada dostęp do Systemu Informacji 

Bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Otrzymuje informacje o występujących alertach 

bezpieczeństwa na obszarze Unii, których przyczyna ma wpływ na bezpieczeństwo co najmniej dwóch 

państw członkowskich, jak również ma możliwość zgłaszania tego typu zdarzeń.  

W 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, w Systemie Informacji Bezpieczeństwa prowadzonym przez 

Agencję Kolejową Unii Europejskiej, krajowe władze bezpieczeństwa publikowały kolejne alerty 

bezpieczeństwa w sprawie źródeł zagrożeń zidentyfikowanych w ramach poszczególnych systemów 

kolejowych państw członkowskich.  

Działania podejmowane przez Prezesa UTK w obszarze alertów bezpieczeństwa koncentrowały się 

w 2017 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) na możliwie niezwłocznym udostępnianiu przetłumaczonych 

na język polski treści alertów wraz ze wskazywaniem konieczności przeprowadzenia analizy systemowej, 

czy dany alert bezpieczeństwa może mieć wpływ na  działalność prowadzoną przez podmioty rynku 

kolejowego oraz ocenienie potencjalnego ryzyka związanego z wystąpieniem zdarzenia opisanego 

w alercie bezpieczeństwa. 

                                                                            

9 Stan na dzień przygotowania Raportu z realizacji zaleceń wydanych przez PKBWK w 2017 r. – 26 kwietnia 2018 r. 
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W 2017 r. Prezes UTK poinformował krajowe podmioty rynku kolejowego, zarówno za pośrednictwem 

strony internetowej jak i informacji przesyłanych bezpośrednio do wskazanych osób, o opublikowaniu 

w Systemie Informacji Bezpieczeństwa kolejnych następujących alertów bezpieczeństwa: 

˗ dotyczącego zatrzymania 17 marca 2017 r. w stacji Giulianova we Włoszech pociągu w wyniku 

zadziałania urządzeń detekcji „gorących maźnic” – podczas kontroli pociągu wykryto pęknięcie 

tarczy koła oraz brak części wieńca; 

˗ belgijskiej krajowej władzy bezpieczeństwa, w sprawie wykolejenia 22 maja 2017 r. wagonu, 

którego przyczyną było pęknięcie koła zestawu kołowego; 

˗ szwedzkiej krajowej władzy bezpieczeństwa, w sprawie pęknięcia ramy wagonu typu Sgnss 

wyprodukowanego przez MEVA w 2008 r. - przyczyną pęknięcia było niewłaściwe wykonanie 

spawów; 

˗ szwedzkiej krajowej władzy bezpieczeństwa, która poinformowana została przez największego 

szwedzkiego przewoźnika towarowego Green Cargo o trzech incydentach zaistniałych 

w warunkach zimowych dotyczących pociągów towarowych z kompozytowymi wstawkami 

hamulcowymi; 

˗ francuskiej krajowej władzy bezpieczeństwa, w sprawie wydanego 13 listopada 2017 r. przez EPSF 

alertu bezpieczeństwa po zaobserwowaniu i zgłoszeniu przez przewoźnika znacznych pęknięć 

w wagonach wyposażonych w wózki AFR22; 

˗ zdarzenia z 27 maja 2016 r., gdzie w pobliżu miasta Breda (Holandia) w pociągu towarowym 

przewożącym dwadzieścia dwa wagony z LPG zablokował się hamulec. Przeprowadzone badania 

wykazały, że z powodu zablokowania hamulca w jednym z wagonów temperatura kół i wstawek 

hamulcowych osiągnęła wartość na tyle dużą, że wszystkie wstawki hamulcowe w tym wagonie 

uległy spaleniu, a powierzchnia toczna kół odkształciła się - spowodowało to zagrożenie 

wykolejeniem; 

˗ zdarzenia z 25 września 2017 r. na terenie kolei Novara Boschetto, gdzie podczas manewrów 

nastąpiło wykolejenie jednego wagonu w składzie pociągu. Pierwsze ustalenia wskazywały 

na pęknięcie osi wagonu. Zestaw kołowy, w którym znajdowała się pęknięta oś, został 

wyprodukowany przez RAFIL w 2012 r. (typ osi DB25, odlew żelaza nr 43072). 
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14. Inwestycje na sieci kolejowej 
Dane zawarte w tym rozdziale zostały opracowane na podstawie „Raportu w sprawie bezpieczeństwa” 

za rok 2017, PKP PLK. Analiza tych informacji daje miarodajny obraz stanu technicznego infrastruktury 

kolejowej w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 

14.1. Inwestycje kolejowe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu 
kolejowego 

Od kilku lat sieć kolejowa w Polsce jest modernizowana zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym. 

Dzięki prowadzonym pracom inwestycyjnym podnoszone są parametry eksploatacyjne linii kolejowych, 

takie jak maksymalna prędkość czy dopuszczalny nacisk osi. W dużym stopniu zapewniane jest także 

spełnienie wymagań zasadniczych interoperacyjności określonych w TSI dla danego podsystemu, 

co w efekcie przekłada się na bezpieczeństwo systemu kolejowego. 

Celem inwestycji ogłoszonych w 2017 r. była znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, 

podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu 

towarów. Zostały wyciągnięte wnioski z realizacji perspektywy 2007-2013. Jednak nie zawsze pełna 

świadomość wymagań z zakresu interoperacyjności systemu kolei ma przełożenie na praktykę 

funkcjonowania podmiotów rynku. Uwarunkowania technicznych specyfikacji interoperacyjności 

są zawierane w wymaganiach przetargowych, projekty inwestycyjne i ich realizacja uwzględnia 

zastosowanie TSI i udział niezależnych podmiotów weryfikujących (jednostek notyfikowanych). Pokazuje 

to znacząca liczba zgłoszeń weryfikacji WE podsystemu z 2017 r. (188 zgłoszeń dla podsystemów wobec 

około 100 w 2016 r.).  

Potwierdzają to również statystyki dotyczące liczby wniosków o wydanie decyzji stwierdzającej, 

czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia 

na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego po modernizacji. W latach 2016-2017 

obserwujemy stabilny wpływ wniosków (ok. 40) dotyczący modernizacji podsystemów strukturalnych. 

Dane te dodatkowo pokazują, że modernizacje linii kolejowych w Polsce są prowadzone systematycznie. 

Duża liczba inwestycji jest kolejnym wyzwaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Prezes UTK 

monitoruje spełnienie wymagań zasadniczych poprzez weryfikację czy inwestycje są prowadzone 

w oparciu o TSI oraz z udziałem jednostek notyfikowanych.  

Realizacja inwestycji to proces długotrwały i skomplikowany, którego zwieńczeniem jest wydanie przez 

Prezesa UTK zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Rok 2017 to początek intensyfikacji działań 

w tym obszarze, w miarę rosnącej liczby napływających wniosków. Z tego też względu był to okres 

wymiany doświadczeń w zakresie realizacji tych procesów, a także promowania dobrych praktyk. 

Doświadczenia z 2017 r. pokazują, że nierzadko dopiero na etapie realizacji procesów dopuszczenia 

do eksploatacji pojawiają się dodatkowe aspekty, które powinny być uwzględnione na etapie inwestycji. 

Każde takie działanie wymaga czasu, co przełożyło się na fakt wydania przez Prezesa UTK w 2017 r. 

dwóch zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji. O ile zatem udało się w pewien sposób uporządkować 

obszar związany z przygotowaniem inwestycji i wymaganiem od wykonawców uwzględnienia TSI 

w dokumentacji przetargowej, o tyle dużo pracy pozostało jeszcze do zrealizowania na kolejnym etapie – 

realizacji inwestycji, weryfikacji odpowiednich wymagań przez jednostkę notyfikowaną, a także 

wystawienia odpowiednich dokumentów. 

Powyższe doświadczenia sprawiły, że w roku 2017 Prezes UTK prowadził intensywne działania 

w zakresie prac koncepcyjnych i porządkowania zagadnień kluczowych. W 2017 r. wydane zostały dwa 

istotne stanowiska dotyczące składników interoperacyjności. W pierwszym z nich wyjaśnione zostały 

wątpliwości w zakresie obowiązku bądź jego braku wystawienia deklaracji weryfikacji WE zgodności 

lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności w oparciu o przepis przejściowy 
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TSI Infrastruktura z 2014 r. Drugie stanowisko potwierdziło zaś możliwość stosowania procedur 

zharmonizowanych na bocznicach kolejowych.  

Obszar dopuszczania do eksploatacji modernizowanej infrastruktury kolejowej z roku na rok coraz 

bardziej się rozwija. Pojawiają się nowe zagadnienia problemowe np. dotyczące interfejsów czy granic 

podsystemu, a także stosowania wyrobów i certyfikacji składników interoperacyjności. Prezes UTK 

będzie podejmował dalsze działania porządkujące w tym obszarze, a także monitorował realizację 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Przełoży się to na 

sprawniejsze funkcjonowanie rynku i realizację procesów inwestycyjnych, tak aby inwestycje 

infrastrukturalne realizowane zgodnie ze specyfikacjami europejskimi i krajowymi zapewniały szybką 

i komfortową podróż pasażerom, a także umożliwiały efektywne konkurowanie przewoźnikom 

towarowym. 

14.2. Infrastruktura kolejowa PKP PLK 

Na podstawie danych z raportu w sprawie bezpieczeństwa przedłożonym do Prezesa UTK za rok 2017, 

oceniono, że 13,9% infrastruktury znajdowało się w stanie niezadawalającym (w tym 1,7% w stanie złym), 

a 25,5% w dostatecznym. 

 Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej PKP PLK w latach 2010–2017 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie sprawozdania PKP PLK za 2017 r. 

Kryteria oceny technicznej infrastruktury kolejowej: 

˗ Stan dobry – wymagana tylko konserwacja, niezbędne pojedyncze wymiany elementów 

nawierzchni, brak ograniczeń; 

˗ Stan dostateczny – potrzeba wymian elementów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości 

rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń; 

˗ stan niezadawalający – konieczna wymiana kompleksowa, znaczne obniżenie prędkości 

rozkładowych oraz duża ilość ograniczeń. 

Modernizacja i inne działania związane z poprawą stanu linii kolejowych to jedne z najważniejszych zadań. 

PKP PLK realizuje zakrojony na szeroką skalę program modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, 

których zakres przedmiotowy obejmuje zwykle kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej, urządzeń 

sterowania ruchem 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 nowe, wykonane z zastosowaniem współczesnych technologii, pozwala 
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na znaczącą poprawę parametrów eksploatacyjnych linii kolejowych (głównie maksymalnych 

dopuszczalnych prędkości) przy zachowaniu, a często podniesieniu poziomu bezpieczeństwa systemu 

kolejowego. 

W 2017 r. na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK poniesiono nakłady inwestycyjne (łącznie 

z robotami nieukończonymi, będącymi w realizacji) na łączną kwotę około 5,5 mld zł. Zmodernizowanych 

lub zrewitalizowanych zostało m.in. 1 037,450 km torów, 534 rozjazdy i 182 przejazdy kolejowo-

drogowe, a także wybudowano lub zmodernizowano 39 skrzyżowań dwupoziomowych. 

Należy oczekiwać, że na odcinkach linii kolejowych po modernizacji lub rewitalizacji, ryzyko 

występowania zdarzeń lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych spowodowanych złym stanem 

technicznym lub awariami infrastruktury będzie istotnie niższe. Podobnie należy oczekiwać zmniejszenia 

częstotliwości wypadków na przejazdach kolejowych dzięki wyposażeniu ich w dodatkowe urządzenia 

zabezpieczenia i ostrzegania użytkownika (tj. przekwalifikowaniu do wyższej kategorii). 

Mimo wielu prac modernizacyjnych należy zwrócić uwagę, że stan infrastruktury oraz zdarzenia zaistniałe 

w 2017 r. wynikające ze złego stanu technicznego linii, nawierzchni czy obiektów infrastruktury kolejowej 

stanowią nadal istotny problem. W 2017 r. trzecią, najczęstszą przyczyną zdarzeń obciążających PKP PLK 

było uszkodzenie lub złe utrzymanie budowli (nawierzchni drogi kolejowej, obiektu inżynieryjnego), w tym 

niewłaściwe wykonywanie robót na torach (w szczególności zdarzenia spowodowane były 

m.in. przekroczeniem dopuszczalnych parametrów geometrycznych torów i rozjazdów lub pęknięciami 

szyn, łubków, części rozjazdowych itp. incydenty związane z uszkodzeniami sieci trakcyjnej). 

Innym szczególnie istotnym dla bezpieczeństwa rezultatem inwestycji prowadzonych w 2017 r. jest 

znaczące zmniejszenie liczby najsłabiej zabezpieczonych przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D. 

Według danych na koniec 2017 r. liczba tych przejazdów spadła aż o 318 (7%), co jest efektem 

podnoszenia kategorii do B lub C. Stan ten osiągnięto również dzięki likwidacji przejazdów kolejowo-

drogowych o znikomym wykorzystaniu. 

W ramach prowadzonych przez Centrum Realizacji Inwestycji modernizacji oraz rewitalizacji linii 

kolejowych, PKP PLK przebudowuje przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia przez tory, wyposażając 

je w dodatkowe urządzenia zabezpieczenia i/lub ostrzegania, a także likwiduje przejazdy kolejowo-

drogowe i przejścia w poziomie szyn, zastępując je wiaduktami, kładkami lub tunelami. W 2017 r. na sieci 

PKP PLK działania inwestycyjne objęły łącznie 182 przejazdy kolejowo-drogowe, przy czym w różnych 

lokalizacjach zakres modernizacji obejmował: zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 

(urządzeń SSP), instalację urządzeń telewizji użytkowej (TVU) i/lub wymianę nawierzchni przejazdu 

kolejowo-drogowego. Dodatkowo wybudowano lub zmodernizowano 69 skrzyżowań dwupoziomowych. 

W 2017 r. kontynuowane były prace przygotowawcze dla odrębnego projektu inwestycyjnego 

obejmującego przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia przez tory w wybranych lokalizacjach, 

stanowiącego kontynuację projektów realizowanych w latach wcześniejszych. Projekt pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami” został ujęty w Krajowym Programie 

Kolejowym do 2023 r.  

W efekcie prac inwestycyjnych przy wdrożeniu Rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 

odnotowano siódmy rok z rzędu dodatni bilans zmian maksymalnych dopuszczalnych prędkości pociągów 

na liniach kolejowych, co ilustruje poniższy wykres. 
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 Zmiany prędkości na liniach PKP PLK w latach 2004–2017 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu w sprawie bezpieczeństwa za rok 2017 PKP PLK  

Rok 2017 przyniósł poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej osiągniętą w wyniku 

ukończenia zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich oraz prowadzonych w 2017 r. robót 

utrzymaniowo-naprawczych. 

Potrzeby jednak nadal są duże. W ramach robót finansowanych ze środków własnych PKP PLK i Funduszu 

Kolejowego zrealizowano wymianę torów na odcinkach o całkowitej długości 89,3 km torów, natomiast 

potrzeby wykonania naprawy głównej toru wynosiły 5 379,276 km torów. Wymieniono 131 szt. 

rozjazdów z 2 957 szt. przeznaczonych do wymiany. 

Równocześnie realizowany jest Program Poprawy Bezpieczeństwa ruchu kolejowego, którego 

podstawowym celem na rok 2017 było zapobieganie pojawieniu się ryzyka na poziomie niedopuszczalnym 

i ograniczenie częstotliwości występowania zagrożeń oraz ich skutków. Działania ujęte w Programie 

ukierunkowane były na realizację głównych celów bezpieczeństwa na rok 2017, czyli w szczególności 

poprawa stanu technicznego infrastruktury, poprawa parametrów bezpieczeństwa infrastruktury 

w wyniku procesów inwestycyjnych na liniach kolejowych, poprawa warunków bezpieczeństwa w czasie 

prac utrzymaniowych i inwestycyjnych, eliminowanie przyczyn długotrwałego prowadzenia ruchu 

w oparciu o sygnały zastępcze oraz rozkazy pisemne, zapobieganie negatywnym skutkom zdarzeń 

losowych i działań osób trzecich wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 

monitorowanie i doskonalenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), które 

są przedmiotem kontroli prowadzonych i planowanych do przeprowadzenia w kolejnych latach przez 

Prezesa UTK. 

14.3. Nadzór nad stanem technicznym i eksploatacją infrastruktury 
kolejowej 

Stan techniczny, proces utrzymania i eksploatacji infrastruktury kolejowej stanowi jeden z kluczowych 

elementów wpływających zarówno na poziom bezpieczeństwa sektora kolejowego, jak i możliwość jego 

stałego i swobodnego rozwoju. Z tego względu powyższy zakres poddawany jest szczegółowemu 

nadzorowi Prezesa UTK, który ma na celu eliminowanie zagrożeń wstępujących w obszarze infrastruktury 

kolejowej oraz weryfikację skutecznego wdrożenia adekwatnych środków naprawczych i prewencyjnych.  
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W 2017 r. Prezes UTK przeprowadził 698 działań w zakresie nadzoru nad stanem technicznym 

i eksploatacją infrastruktury kolejowej. Do katalogu tych czynności należy zaliczyć zakresy bardziej 

szczegółowe: 

˗ stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej; 

˗ stan techniczny, proces utrzymania i klasyfikacja skrzyżowań linii kolejowych z drogami 

publicznymi; 

˗ bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych; 

˗ funkcjonowanie ratownictwa technicznego zarządców infrastruktury; 

˗ stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 

˗ stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej. 

W 2017 r. stwierdzono 1 492 nieprawidłowości w zakresie stanu infrastruktury, co stanowi ok. 40% 

wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w analizowanym okresie. Wskaźnik nieprawidłowości 

ukształtował się na poziomie 2,14. Dla porównania w 2016 r. wartość ta wyniosła 2,51, co oznacza spadek 

o 0,37. Powyższe dane wskazują przede wszystkim na strategiczne znaczenie tego obszaru 

funkcjonowania transportu kolejowego w kontekście bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. 

Ponadto przytoczone wyniki stanowią potwierdzenie intensyfikacji działań nadzorczych Prezesa UTK 

w obszarze infrastruktury kolejowej. Wskazane naruszenia stwierdzone zostały w przypadku 

292 działań, co stanowi ok. 42% wszystkich działań nadzorczych. 

 Wyniki działań nadzorczych przeprowadzonych w zakresie nadzoru nad stanem technicznym 
i eksploatacją infrastruktury kolejowej w 2017 r. 

 

Wśród głównych nieprawidłowości w tym obszarze należy wskazać: 

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji: 

˗ nieprawidłowo prowadzona dokumentacja techniczna; 

˗ brak aktualizacji przepisów wewnętrznych; 

˗ niekompletna lub błędna dokumentacja w prowadzonych rejestrach, metrykach, książkach 

kontroli i innych dokumentach. 

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania infrastruktury torowej i przyległych gruntów: 

˗ nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni kolejowej; 

˗ eksploatowanie toru kolejowego o znacznym stopniu degradacji; 

Udział działań 
nadzorczych, w których 

zostały stwierdzone 
nieprawidłowości 41,8%

Udział działań 
nadzorczych, w których nie 

zostały stwierdzone 
nieprawidłowości 58,2%
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˗ usytuowanie drzew i krzewów w niewłaściwej odległości; 

˗ występowanie tzw. „dzikich przejść”; 

˗ nieprawidłowe odwodnienie torów; 

˗ brak usunięcia usterek wskazanych w protokołach diagnostycznych; 

˗ nieprawidłowości w zakresie oznakowania i sygnalizacji. 

Nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii 
kolejowych z drogami publicznymi: 

˗ uszkodzenia nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego; 

˗ nieprawidłowości w zakresie oznakowania i sygnalizacji przejazdu; 

˗ niewłaściwy stan techniczny infrastruktury kolejowej w obrębie przejazdu kolejowego; 

˗ nieprawidłowości w dokumentacji przejazdu kolejowo-drogowego; 

˗ brak zapewnienia właściwej widoczności; 

˗ nieprawidłowości w zakresie utrzymania urządzeń zabezpieczających przejazd kolejowo-

drogowy. 

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych: 

˗ eksploatowanie infrastruktury będącej w złym stanie technicznym; 

˗ niewykonywanie badań i oględzin infrastruktury;  

˗ nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem;  

˗ brak nadzoru nad podmiotem odpowiadającym za utrzymywanie i konserwację infrastruktury; 

˗ nieuaktualnianie regulaminu pracy bocznicy; 

˗ brak dowodu na zapoznanie pracowników z obowiązującymi instrukcjami na bocznicy; 

˗ nieprawidłowości w zakresie oznakowania i sygnalizacji. 

Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania ratownictwa technicznego zarządców infrastruktury: 

˗ niepełne wyposażenie pojazdów ratownictwa technicznego; 

˗ odbiór i eksploatowanie pojazdu po przeglądzie niezgodnym z DSU; 

˗ brak aktualizacji decyzji w sprawie ustalenia rejonów działania zespołów kolejowego ratownictwa 

technicznego. 

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym: 

˗ brak realizacji wszystkich zaleceń wynikających z badań diagnostycznych urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym; 

˗ nieprawidłowe utrzymanie urządzeń SRK; 

˗ niewłaściwe oznakowania; 

˗ nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń SRK. 

Nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania sieci trakcyjnej: 

˗ niewłaściwie prowadzony proces obsługi technicznej dotyczący wykonywania oględzin urządzeń 

sieci trakcyjnej; 

˗ brak wykonania niektórych pomiarów. 
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Pomimo wydzielenia odrębnych obszarów tematycznych, w których prowadzone są działania nadzorcze 

w zakresie infrastruktury kolejowej, należy wskazać, że obszary te wzajemnie się przenikają i wspólnie 

tworzą jeden z kluczowych elementów funkcjonowania systemu kolejowego. W przypadku wskazania 

w tym obszarze nieprawidłowości, Prezes UTK może podjąć właściwe działania nie tylko w ramach 

postepowania kontrolnego, ale również administracyjnego. W tym przypadku Prezes UTK dysponuje 

dwoma narzędziami, które umożliwiają zobowiązanie podmiotu do podjęcia działań zmierzających 

do przywrócenia i utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Pierwszym z nich 

jest stwierdzenie naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego wraz 

z określeniem terminu ich usunięcia (art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym). Drugim natomiast 

jest możliwość wstrzymania ruchu kolejowego lub jego ograniczenia w przypadku stwierdzenia, że dalsza 

eksploatacja infrastruktury kolejowej wiąże się z istotnym ryzykiem dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy (art. 14 ust. 2 pkt. 1). 

W 2017 r. Prezes UTK wydał 34 decyzje dotyczące wprowadzenia ograniczenia ruchu kolejowego oraz 

66 decyzji w sprawie stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu 

kolejowego wraz z określeniem terminu ich usunięcia. Decyzje skierowane były zarówno do zarządców 

infrastruktury kolejowej, jak i użytkowników bocznic. 

Warto również zwrócić uwagę, że w 2017 r. zgłoszenia przesyłane do Prezesa UTK w zakresie 

bezpieczeństwa transportu kolejowego dotyczyły ponad 22% omawianego powyżej zakresu. 

Jest to kolejny sygnał wskazujący na istotę tego zagadnienia w kontekście funkcjonowania systemu 

kolejowego oraz jego wpływu na poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 
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15. Ocena stanu technicznego pojazdów kolejowych 

15.1. Stan techniczny taboru kolejowego 

Kolejnym, obok stanu infrastruktury, czynnikiem determinującym bezpieczeństwo przewozów 

kolejowych jest stan techniczny pojazdów kolejowych. Ocena stanu technicznego eksploatowanych 

pojazdów kolejowych stanowiła jeden z punktów Raportów w sprawie bezpieczeństwa za 2017 r. 

Jako kryteria oceny podmioty przyjmowały m.in.: wiek taboru, współczynnik gotowości 

(dostępność pojazdów), ich awaryjność, czy też okres od ostatniej obsługi technicznej poziomu P4. 

 Struktura użytkowanych przez przewoźników pojazdów kolejowych w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2017  

Najliczniejszą grupę użytkowanych pojazdów stanowią wagony towarowe. W 2017 r. stan 53,8% 

wagonów oceniony został jako bardzo dobry i dobry. Nieco lepiej sytuacja wyglądała w przypadku 

pojazdów pasażerskich, lokomotyw oraz pojazdów specjalnych, gdzie za pojazdy w bardzo dobrym 

lub dobrym stanie technicznym oceniono, odpowiednio, 55,6%, 56,6% oraz 59%. Najwięcej było  pojazdów 

w stanie bardzo dobrym i dobrym (80,2%) w grupie pojazdów, w skład której wchodziły m.in.: wagony 

budowy specjalnej, wagony techniczno-gospodarcze, wagony mieszkalne oraz parowozy. Jest ona jednak 

najmniej liczną grupą użytkowanych pojazdów kolejowych. 

 Procent taboru kolejowego w stanie bardzo dobrym lub dobrym w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2017  

Ogólną ocenę stanu technicznego taboru kolejowego użytkowanego przez przewoźników kolejowych 

w 2017 r. zawiera poniższa tabela.  
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Tab. 31 Ogólna ocena stanu technicznego taboru kolejowego użytkowanego przez przewoźników 

kolejowych w 2017 r. 

Lp. Rodzaj pojazdu Stan techniczny 
Udział procentowy 

w poszczególnych grupach 

1. 

Lokomotywy spalinowe 

Bardzo dobry 22  % 

2. Dobry 32  % 

3. Dostateczny 12  % 

4. Niezadowalający 28  % 

5. Zły 6  % 

6. 

Lokomotywy elektryczne 

Bardzo dobry 29  % 

7. Dobry 30  % 

8. Dostateczny 8  % 

9. Niezadowalający 29  % 

10. Zły 4  % 

11. 

Elektryczne zespoły trakcyjne 

Bardzo dobry 24  % 

12. Dobry 27  % 

13. Dostateczny 32  % 

14. Niezadowalający 1  % 

15. Zły 16  % 

16. 

Spalinowe wagony silnikowe 

Bardzo dobry 39  % 

17. Dobry 35  % 

18. Dostateczny 19  % 

19. Niezadowalający 0  % 

20. Zły 7  % 

21. 

Wagony pasażerskie 

Bardzo dobry 52  % 

22. Dobry 5  % 

23. Dostateczny 0  % 

24. Niezadowalający 32  % 

25. Zły 11  % 

26. 

Wagony towarowe 

Bardzo dobry 23  % 

27. Dobry 31  % 

28. Dostateczny 20  % 

29. Niezadowalający 25  % 

30. Zły 1  % 

31. 

Pojazdy specjalne 

Bardzo dobry 18  % 

32. Dobry 40  % 

33. Dostateczny 12  % 

34. Niezadowalający 28  % 

35. Zły 2  % 

36. 

Pozostałe - wagony budowy 
specjalnej, wagony techniczno-
gospodarcze, parowozy i itp. 

Bardzo dobry 15  % 

37. Dobry 65  % 

38. Dostateczny 16  % 

39. Niezadowalający 4  % 

40. Zły 0  % 
Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2017 
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 Udział procentowy w poszczególnych grupach taboru kolejowego w stanie bardzo dobrym, 
dobrym i dostatecznym w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kolejowych za rok 2017  

Szczegółowy opis struktury taboru został umieszczony w rozdziale 5.1. oraz 5.3. Sprawozdania 
z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Transportu Kolejowego 31 lipca 2018 r. 

15.2. Awaryjność taboru 

Podczas analizy awaryjności pojazdów kolejowych skoncentrowano się na aspekcie obejmującym 

informacje pochodzące z urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT) znajdujących się na sieci 

PKP PLK. 

W 2017 r. urządzenia DSAT zainstalowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK, 

wygenerowały w sumie 11 989 sygnałów alarmowych, czyli o 500 przypadków więcej niż w 2016 r. 

Urządzenia wykryły 820 przypadki zagrzanych maźnic (552 przypadków alarmowych i 268 przypadków 

ostrzegawczych) w tym 614 przypadki potwierdzone przez upoważnionego pracownika przewoźnika 

kolejowego. Każdy potwierdzony przypadek zagrzania maźnic powinien być traktowany jako potencjalne 

wykolejenie. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej przypadków wykrycia stanów awaryjnych taboru przez 

urządzenia DSAT – 4 310 – dotyczyło zagrzanych hamulców (588 przypadków alarmowych 

i 3 722 przypadków ostrzegawczych), w tym 3 325 przypadków zostało potwierdzonych przez 

upoważnionego pracownika przewoźnika. Niesprawność układu hamulcowego jest bardzo często 

występującym uszkodzeniem taboru, które może skutkować pożarem, zniszczeniem maźnic lub całego 

układu jezdnego taboru.  

Następną, pod względem liczności, grupę stanowiły 3 133 przypadki (162 alarmowych i 2 971 

ostrzegawczych), przekroczenia granicznych nacisków dynamicznych. Wykrycie tego stanu alarmowego 

skutkuje wyłączeniem pojazdu z ruchu.  

Kolejne 2 758 przypadków dotyczyło deformacji bieżni kół (1 123 przypadków alarmowych 

i 1 635 przypadków ostrzegawczych). W funkcji dotyczącej deformacji bieżni kół potwierdzane są tylko 

przypadki alarmowe. W 2017 r. na 1 123 stwierdzonych przypadków alarmowych 729 zostało 

potwierdzonych. Deformacja bieżni koła powoduje przyspieszone zużycie infrastruktury. 
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Ponadto urządzenia DSAT wykryły 968 przypadków przekroczenia normatywnych nacisków osi na tor, 

związanych z przeładowaniem wagonów lub nieprawidłowym rozmieszczeniem ładunku.  

Tab. 32 Liczba sygnałów alarmowych wygenerowane przez urządzenia DSAT w latach 2014–2017 

Lp. 
Wykryte 

stany 
awaryjne 

2014 
Udział 
[w %] 

2015 
Udział 
[w %] 

2016 
Udział 
[w %] 

2017 
Udział 
[w %] 

1. 
Zagrzane 
hamulce 

3 994 32,8% 4 468 40,5% 4 018 35 % 4 310 35,9% 

2. 

Przekroczenie 
oddziaływania 
dynamicznego 
na tor 

3 625 29,7% 2 664 24,1% 2 950 25,7% 3 133 26,1% 

3. 
Deformacja 
kół 

2 668 21,9% 1 959 17,8% 2 503 21,8% 2 758 23 % 

4. 

Przekroczenie 
granicznych 
nacisków 
osiowych 

984 8,1% 944 8,6% 815 7 % 968 8 % 

5. 
Zagrzane 
maźnice 

918 7,5% 1 000 9 % 1 203 10,5% 820 7 % 

 Łączna liczba 12 189 100 % 11 035 100 % 11 498 100 % 11 989 100 % 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2014–2017  

 Struktura sygnałów alarmowych wygenerowanych przez urządzenia DSAT w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2017 r. PKP PLK 

W ramach rozwoju systemu urządzeń DSAT, PKP PLK w 2017 r. zwiększyła ich liczbę z 204 do 213 oraz 

zmodernizowała 8 urządzeń.  

Ponadto w 2017 r. PKP PLK zakończyła również prace zmierzające do włączenia wszystkich urządzeń 

DSAT do wspólnego nadrzędnego systemu informatycznego SID, zbierającego informacje z urządzeń 

rozproszonych na sieci kolejowej. Jednym z kluczowych zadań systemu SID jest dostosowanie zakresu 

informacji do potrzeb określonych grup użytkowników (np. przewoźników kolejowych) oraz ich zdalne 

przekazywanie. Pozwala to na śledzenie i analizowanie stanu taboru na całej sieci kolejowej, 

a w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych skraca czas reakcji. 
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 Wskaźnik potwierdzalności stanów alarmowych urządzeń DSAT w latach 2012–2017 

 

Źródło: Raporty w sprawie bezpieczeństwa z lat 2012–2017 PKP PLK 

Z powyższego wykresu wynika, że urządzenia DSAT mają najwyższą skuteczność w detekcji defektów 
termicznych układu biegowego i hamulcowego. Skuteczność detekcji  deformacji kół jest w ich przypadku 
znacznie niższa, co obrazuje znacznie mniejszy wskaźnik potwierdzalności stanów alarmowych.  

 

Kolejny wykres przedstawia zestawienie przyczyn pierwotnych zdarzeń kolejowych związanych ze złym 

stanem technicznym. W ostatnich latach struktura przyczyn nie uległa znaczącym zmianom. 

Główną przyczyną zdarzeń w kategoriach B11 i C54 w 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, było 

uszkodzenie hamulca.  
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 Liczba zdarzeń B11 i C54 według przyczyny w latach 2015-2017 (powyżej 5 przypadków) 
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 Zmienność występowania poszczególnych przyczyn zdarzeń B11 i C54 w latach 2016-2017 

W 2017 r. odnotowano wyraźny wzrost liczby zdarzeń związanych ze stanem technicznym łożysk, w tym 

uszkodzeniem łożyska, luzami w pierścieniu łożyska oraz błędami w utrzymaniu łożysk. Zauważalny 

wzrost wystąpił również w przypadku zdarzeń spowodowanych uszkodzeniem hamulca, podobnie jak 

związanych z uszkodzeniami maźnicy.  

Należy również zauważyć, że zintensyfikowane działania Prezesa UTK przyczyniły się do poprawy 

sposobu analizy problemów technicznych przez komisje kolejowe, badające zdarzenia kolejowe. 

15.3. Nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowania 
pojazdów kolejowych oraz realizacją procesu przewozowego 

Stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych oraz realizacja procesu 

przewozowego jest jednym z zasadniczych obszarów, który oddziałuje na poziom bezpieczeństwa 

transportu kolejowego. Cały ten obszar stanowi jeden z priorytetów nadzoru Prezesa UTK. 

W 2017 r. Prezes UTK przeprowadził łącznie 687 działań nadzorczych, w ramach których weryfikacji 

poddano również: 

˗ stan techniczny, proces utrzymania i oznakowanie pojazdów; 

˗ przestrzeganie praw pasażerów i jakości usług w transporcie kolejowym; 

˗ przygotowanie i realizację procesu przewozowego. 

Warto zaznaczyć, że w trakcie prowadzonych działań weryfikacji poddawany został nie tylko stan 

techniczny pojazdów kolejowych wykorzystywanych do przewozu pasażerów oraz poprawności 

przygotowania procesu przewozowego, ale również kwestie dotyczące prowadzonej dokumentacji 

i kwalifikacji pracowników, jak i stosowanie i skuteczność procedur dotyczących postępowania podczas 

przewozów pociągami, których długość przekracza długość peronu. 

W ramach omawianych działań stwierdzono 613 nieprawidłowości, co stanowi ok. 17% wszystkich 

naruszeń stwierdzonych w analizowanym okresie. Wskazuje to na istotę tego zagadnienia w kontekście 

kształtowania poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wskazane nieprawidłowości 

odnotowane zostały w przypadku ponad 216 spraw, co stanowi ponad 31% wszystkich zrealizowanych 

działań w tym zakresie. Wskaźnik nieprawidłowości dla powyższego zakresu wyniósł 0,89. Oznacza to, 

że zmniejszył się on w porównaniu do 2016 r., kiedy wartość ta kształtowała się na poziomie 1,04. 
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 Wyniki działań nadzorczych w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i eksploatacją 
pojazdów kolejowych oraz realizacją procesu przewozowego w 2017 r. 

 

Wśród najczęściej pojawiających się w omówionym obszarze nieprawidłowości należy wskazać: 

Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji:  

˗ niezgodne z wymaganiami dokumentowanie czynności diagnostyczno-pomiarowych pojazdów 

kolejowych; 

˗ niezgodne z wymaganiami prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych; 

˗ stosowanie nieaktualnej i niekompletnej dokumentacji utrzymaniowej; 

˗ brak aktualizacji informacji w zakresie bezpieczeństwa dot. kwalifikacji maszynistów; 

˗ brak nadzoru nad dokumentacją sporządzaną po wykonanych czynnościach utrzymaniowych. 

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania pojazdów:  

˗ niesprawne drzwi lub blokada drzwi; 

˗ brak zgodności procesu utrzymania pojazdu z wymaganiami DSU; 

˗ niesprawny układ ogrzewania/klimatyzacji; 

˗ niesprawne oświetlenie; 

˗ nieprawidłowości w zakresie układu biegowego; 

˗ nieczynne toalety; 

˗ brak gaśnicy lub brak aktualnego przeglądu gaśnicy; 

˗ niesprawny monitoring wewnętrzny w kabinie pojazdu. 

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania pojazdów:  

˗ brak tabliczki znamionowej w kabinie maszynisty i na wózkach lokomotyw; 

˗ niezgodne z wymaganiami oznakowania pojazdów kolejowych; 

˗ nieczytelne oznakowanie pojazdów. 

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pasażerów i realizacji procesu przewozowego: 

˗ nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń informacji pasażerskiej; 

˗ niezapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych;  

Udział działań 
nadzorczych, w których 

zostały stwierdzone 
nieprawidłowości 

31,4%

Udział działań 
nadzorczych, w których 
nie zostały stwierdzone 

nieprawidłowości 
68,5%
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˗ eksploatowanie pojazdów z niesprawną klimatyzacją; 

˗ brak nadzoru drużyny konduktorskiej podczas wysiadania osoby niepełnosprawnej; 

˗ brak aktualnego badania technicznego windy do przewozu osób z niepełnosprawnością na wózku 

inwalidzkim. 

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK, analogicznie jak w przypadku 

infrastruktury kolejowej, posiada uprawnienie do stwierdzenia w drodze decyzji naruszenia przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz nakazania usunięcia nieprawidłowości 

w określonym terminie (art. 14 ust. 1), a także wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego lub 

ograniczenia jego eksploatacji w określonych przypadkach (art. 14 ust. 2 pkt 2).  

W 2017 r. Prezes UTK wydał 408 decyzji dotyczących wyłączenia pojazdu kolejowego z eksploatacji lub 

ograniczenia jego eksploatacji. 

W wyniku przeprowadzonych działań nadzorczych Prezes UTK wydał również 11 decyzji dotyczących 

naruszenia przepisów wraz z określeniem terminu ich usunięcia. 

Należy podkreślić, że stan techniczny pojazdów kolejowych jest również częstym przedmiotem zgłoszeń 

z zakresu naruszenia bezpieczeństwa, wpływających do Prezesa UTK. Każdy sygnał świadczący 

o wystąpieniu potencjalnych nieprawidłowości lub zagrożenia jest weryfikowany w drodze czynności 

kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia naruszeń Prezes UTK nakazuje ich usunięcie oraz wdrożenie 

adekwatnych działań naprawczych. W 2017 r. 11% zgłoszeń dotyczyło wskazanego obszaru. 
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16. Występki chuligańskie na sieci kolejowej 
Zdarzenia o charakterze chuligańskim są dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu pociągów 

i powodują czasowe ograniczania lub całkowite wstrzymywanie 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”. 

 Procentowy udział poszczególnych kategorii występków chuligańskich zarejestrowanych 
w 2017 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

16.1. Kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejowej 

Na podstawie danych zebranych od zarządców infrastruktury kolejowej można stwierdzić, 

że najczęstszymi występkami chuligańskimi są kradzieże i dewastacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego (urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki kolejowej, teleinformatyki 

kolejowej) i elementów nawierzchni torowej. Działania te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

pociągów i skutkują czasowym ograniczeniem lub całkowitym wstrzymaniem ruchu kolejowego na danym 

odcinku.  

W 2017 r. odnotowano 2 121 przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury na całej sieci kolejowej. 

Liczba tych zdarzeń spadła o 14,7% w stosunku do 2016 r. W 2017 r. kradzieże, których odnotowano 894 

zdarzenia, stanowiły 42,1%, natomiast dewastacje infrastruktury (1 227 zdarzeń) stanowiły 57,9%. 

wszystkich występków chuligańskich.  

Przypadki kradzieży i dewastacji infrastruktury odnotowywano na terenie niemal całego kraju, jednak 

największą ich koncentrację, podobnie jak w latach poprzednich, zarejestrowano w województwie śląskim 

oraz w województwach małopolskim i dolnośląskim. Zdarzenia w tych trzech regionach stanowią prawie 

połowę wszystkich kradzieży i dewastacji odnotowanych na terenie Polski w 2017 r. 

Kradzieże i dewastacje 
infrastruktury

48,5%

Napady na pociągi 
i kradzież przesyłek

18,1%

Nieuprawnione użycie 
sygnału "Radiostop"

12,1%

Ułożenie przeszkody na 
torze
9,2%

Obrzucenia / 
ostrzelania pociągów

4,8%

Dewastacje pojazdów 
kolejowych

7,2%
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Tab. 33 Województwa o najczęstszym występowaniu kradzieży i dewastacji infrastruktury w 2017 r. 

Lp. Województwo Liczba zdarzeń Udział procentowy 

1. śląskie 453 21,4% 

2. małopolskie 312 14,7% 

3. dolnośląskie 263 12,4% 

4. pozostałe województwa 1093 51,5% 

 Łącznie 2121 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 Liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury w poszczególnych województwach w 2017 r. 
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Znaczna część (68%) przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej w 2017 r. dotyczyła 

urządzeń SRK, które są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.  

Tab. 34 Grupy elementów infrastruktury kolejowej podlegających kradzieży i dewastacji w 2017 r. 

Lp. Przedmiot kradzieży i dewastacji Liczba zdarzeń 

1. Urządzenia SRK 1 439 

2. Urządzenia elektroenergetyki kolejowej 423 

3. Urządzenia teleinformatyki kolejowej 159 

4. Elementy nawierzchni torowej 100 

 Łącznie 2121 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 

 Procentowy udział poszczególnych grup elementów infrastruktury kolejowej 

 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

Konsekwencją kradzieży i dewastacji urządzeń SRK są awarie skutkujące obniżeniem poziomu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Z uwagi na opóźnienia i odwołania pociągów, spowodowane 

ograniczoną przepustowością szlaków i zmniejszeniem prędkości pociągów konsekwencje kradzieży 

odczuwają również pasażerowie i klienci przewozów towarowych. W skrajnych przypadkach, kradzież 

urządzeń może doprowadzić do długotrwałego wstrzymania ruchu i konieczności uruchamiania 

komunikacji zastępczej. Szczególnie uciążliwe konsekwencje dla systemu kolejowego niosą przypadki 

kradzieży urządzeń elektroenergetycznych, np. elementów sieci trakcyjnej. Efektem są znaczne 

opóźnienia pociągów, trwające nawet do kilkunastu godzin.  

W 2017 r. opóźnienia pociągów pasażerskich spowodowane kradzieżami oraz dewastacjami 

infrastruktury kolejowej wyniosły 47 503 minuty, czyli prawie 33 dni. Większe opóźnienia odnotowano 

Urządzenia SRK
68%

Urządzenia 
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kolejowej
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dla pociągów towarowych.  Takie opóźnienia nie są bezpośrednio odczuwalne przez pasażerów, 

ale generują koszty i wywołują dezorganizację pracy w tych przedsiębiorstwach, do których towary 

nie zostaną dostarczone na czas. Opóźnienia pociągów towarowych sięgnęły 75 056 minut, czyli ponad 

52 dni. 

Niestety problemem nadal pozostaje niska wykrywalność sprawców kradzieży urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu, która w 2017 r. wyniosła 11,7%.  

Kradzieże i dewastacje infrastruktury generują również znaczące skutki ekonomiczne dla zarządców 

infrastruktury. Koszty odtworzenia samych urządzeń odpowiadających za bezpieczne prowadzenie ruchu 

kolejowego (urządzenia SRK, teleinformatyki i elektroenergetyki kolejowej) skradzionych lub 

zdewastowanych w 2017 r. zostały oszacowane przez zarządców infrastruktury na ponad 9,5 mln złotych.  

 

Zjawisko kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej niesie ze sobą poważne skutki zarówno 

dla przedsiębiorców kolejowych, jak również dla klientów. Zjawiska tego typu skutkujące najczęściej 

opóźnieniami i zakłóceniami w ruchu pociągów, przyczyniają się do pogorszenia wizerunku transportu 

kolejowego oraz jakości usług, jakie oferują poszczególni przewoźnicy 

Kontynuując działania podjęte w 2012 r., Prezes UTK uczestniczy w pracach „Memorandum w sprawie 

współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury”. Memorandum, 

zainicjowane zostało przez Prezesów trzech urzędów regulacyjnych: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Podpisały je również – na prawach 

sygnatariuszy – podmioty sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego, pragnące 

aktywnie włączyć się w działania objęte jego zakresem. W tę tematykę wpisują się również działania 

prewencyjne Policji na rzecz zapobiegania kradzieży i dewastacji mienia.  
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Narodowy zarządca infrastruktury podejmuje corocznie szereg działań na rzecz ochrony infrastruktury 

kolejowej. Do działań podjętych w ubiegłym roku należały (informacje na podstawie Rocznego raportu 

w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK za 2017 r.):  

˗ monitorowanie miejsc, w których najczęściej dochodzi do kradzieży i dewastacji infrastruktury, 

prowadzone przez funkcjonariuszy SOK, Policji i pracowników PKP PLK; 

˗ kierowanie na zagrożone szlaki wzmożonych sił funkcjonariuszy SOK, w tym również prowadzenie 

działań w ubraniach cywilnych; 

˗ prowadzenie regionalnych i ogólnopolskich wzmożonych działań na najbardziej zagrożonych 

szlakach kolejowych. Działania pod kryptonimem: „INFRASTRUKTURA”; 

˗ wykorzystanie samochodów specjalnych MCM na najbardziej zagrożonych odcinkach linii 

kolejowych oraz w miejscach, gdzie dokonywane są kradzieże infrastruktury; 

˗ współpraca z Policją, kierowanie pisemnych wystąpień do właściwych Komend Wojewódzkich 

Policji o zintensyfikowanie działań prewencyjnych i przeciw-kradzieżowych w rejonach częstych 

kradzieży; 

˗ kontrole punktów skupu złomu i metali kolorowych wspólnie z Policją, Inspekcją Handlową oraz 

przedstawicielami spółek kolejowych w ramach posiadanych uprawnień; 

˗ pisemne powiadomienia o zdarzeniu, jak też o zatrzymaniu sprawcy do właściwej spółki 

Grupy PKP z informacją, że poszkodowany zakład ma możliwość sporządzenia doniesienia 

karnego oraz dochodzenia na drodze prawnej odszkodowań za poniesione straty; 

˗ wspólne obchody linii kolejowych z pracownikami zarządców infrastruktury w celu wytypowania 

miejsc, gdzie kradzieże dokonywane są najczęściej oraz wypracowanie wspólnych działań 

na szczeblu zakładu; 

˗ nadzór i monitoring szlaków kolejowych, na których są planowe zamknięcia realizowane przez 

pociągi sieciowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nadzór nad urządzeniami sterowania 

ruchem kolejowym; 

˗ kierowanie do właścicieli punktów skupu złomu informacji o dokonaniu kradzieży (po każdej 

kradzieży urządzeń infrastruktury kolejowej), z wyszczególnieniem, jakie elementy zostały 

skradzione, o sankcjach prawnych wynikających ze skupowania mienia pochodzącego 

z przestępstwa, o zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu pociągów; 

˗ działania pod kryptonimem „Bezpieczny Tory” w celu dokonywania kontroli osób, które wykonują 

prace na obszarze kolejowym; 

˗ wykorzystanie sprzętu technicznego w postaci fotopułapek, noktowizorów, termowizorów oraz 

gogli noktowizyjnych podczas prowadzonych działań na najbardziej zagrożonych odcinkach linii 

kolejowych oraz w miejscach, gdzie dokonywane są kradzieże infrastruktury. 

 

16.2. Napady na pociągi i kradzieże przesyłek 

Drugim, co do częstotliwości występowania, działaniem chuligańskim są napady na pociągi, połączone 

z kradzieżą (najczęściej usypem) przewożonego ładunku. W 2017 r. na terenie całego kraju 

zarejestrowano łącznie 790 tego typu wydarzenia, co stanowi 18,1% wszystkich wybryków chuligańskich 

objętych monitorowaniem w 2017 r. Liczba tego rodzaju wydarzeń zmalała o 14% w stosunku do roku 

poprzedniego, w którym odnotowano 923 takie przypadki. 

Najwięcej napadów na pociągi i kradzieży przesyłek odnotowano w województwie śląskim (81,8% 

wszystkich tego rodzaju zdarzeń). Główny przedmiot kradzieży przesyłek w tym obszarze stanowi węgiel 
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kamienny. Kradzież węgla ułatwia też stan infrastruktury i niska prędkość pociągów towarowych w tym 

rejonie (26% infrastruktury w stanie niezadowalającym, 27% w dostatecznym). Oprócz węgla łupem 

złodziei okradających wagony padają m.in. koks, złom, a także paliwo z wagonów-cystern. 

Przeciwdziałanie temu zjawisku może polegać na zwiększonej ochronie przewożonych ładunków oraz 

stosowaniu wagonów z możliwością załadunku i wyładunku górnego, bez możliwości rozładunku 

bocznego. Tak zaprojektowane wagony uniemożliwiają sprawcom otworzenie drzwi bocznych 

i dokonanie usypu na znaczną skalę. 

 

16.3. Obrzucenie pociągów 

Kolejnym obszarem występków chuligańskich na kolei, objętym monitorowaniem przez Prezesa UTK, 

są przypadki obrzucenia pociągów kamieniami bądź innymi przedmiotami, głównie z wiaduktów i kładek 

nad torami. Stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia osób podróżujących pociągami, a w szczególności 

dla prowadzących pociągi) stanowiących kluczowe ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu 

pojazdów.  

W 2017 r. zarejestrowano 211 tego typu działań, co stanowiło 9,9% ogólnej liczby występków 

chuligańskich. W stosunku do 2016 r. nastąpił 15,9% spadek liczby obrzuceń pociągów 

(z 251 do 211 wydarzeń).  

Najwięcej przypadków obrzucania pociągów w 2017 r. miało miejsce na terenie województw 

mazowieckiego – 47, śląskiego – 43, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego – po 19, co stanowi w sumie 

ponad połowę wszystkich zgłoszonych obrzuceń pociągów (61%). 

Tab. 35 Obrzucenia pociągów w 2017 r. 

Lp. Województwo Liczba zdarzeń Udział procentowy 

1. mazowieckie 47 22,3% 

2. śląskie 43 20,4% 

3. kujawsko-pomorskie 19 9 % 

4. wielkopolskie 19 9 % 

5. pozostałe województwa 83 39,3% 

 Łączna liczba 211 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 

Mimo że obrzucenie pociągów stanowiło 9,4% wszystkich przypadków działań chuligańskich i ich liczba 

na przestrzeni ostatnich lat znacznie spadła, Prezes UTK w dalszym ciągu monitoruje to zjawisko z uwagi 

na potencjalnie groźne konsekwencje dla życia i zdrowia osób znajdujących się w pociągu.  

 

16.4. Przeszkody na torach 

Kolejną kategorią wybryków chuligańskich jest układanie przeszkód na torach. W 2017 r. odnotowano 

w sumie 404 przypadki celowego ułożenia przeszkód na torach przez nieznanych sprawców, co stanowiło 
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18 % wszystkich zarejestrowanych występków chuligańskich. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił 

ich nieznaczny spadek - o 4%  (z 421 do 404). Najczęściej na torach układane są kamienie, gałęzie lub kłody, 

zdarzają się jednak również przypadki, gdy na tory trafiają i cięższe przedmioty (np. płyty betonowe). 

Omawiane wydarzenia najliczniej występowały na obszarze województw śląskiego – 73, wielkopolskiego 

– 42, łódzkiego – 40 i dolnośląskiego – 39 przypadków, co daje w sumie niemal połowę wszystkich 

odnotowanych wydarzeń związanych z układaniem przeszkód na torach. 

Tab. 36 Przypadki układania przeszkód na torach w 2017 r. 

Lp. Województwo Liczba zdarzeń Udział procentowy 

1. śląskie 73 18,1% 

2. wielkopolskie 42 10,4% 

3. łódzkie 40 9,9% 

4. dolnośląskie 39 9,7% 

5. pozostałe województwa 210 51,9% 

 Łączna liczba 404 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 

Do najpoważniejszych skutków najechania na przeszkody na torach zalicza się uszkodzenie elementów 

układu hamulcowego pociągu, zgarniaczy, reflektorów i podwozia a nawet wykolejenia. Każdorazowy 

przypadek najechania na przeszkodę wiąże się z koniecznością dokonania oględzin pociągu w celu 

stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń oraz oceny stanu technicznego pojazdu pod kątem zdolności 

do bezpiecznego kontynuowania jazdy. W zależności od skali stwierdzonych uszkodzeń, może 

to skutkować chwilowym lub długotrwałym wstrzymaniem ruchu. W niektórych przypadkach wymagany 

może być również udział dodatkowych pracowników, np. rewidenta taboru.  

W ocenie Prezesa UTK działania podejmowane z premedytacją, mające na celu zniszczenia pojazdu 

i infrastruktury kolejowej powinny być każdorazowo traktowane jako ryzyko doprowadzenia 

do katastrofy kolejowej.  

 

16.5. Nieuprawnione emitowanie sygnału alarmowego „Radiostop” 

Innym poważnym problemem na liniach kolejowych jest nieuprawnione nadawanie sygnałów radiowych 

powodujących uruchomienie systemu „Radiostop”. Odebranie tego sygnału przez urządzenia znajdujące 

się w pojeździe trakcyjnym skutkuje natychmiastowym uruchomieniem hamowania nagłego pociągu.  

W 2017 r. zanotowano łącznie 528 przypadków nieuprawnionego emitowania sygnałów „Radiostop” 

(spadek w stosunku do 2016 r. o 13,3% - z 609 tego rodzaju zdarzeń), z czego najwięcej miało miejsce 

w województwach: mazowieckim – 167 (wzrost o 1,2% w stosunku do 2016 r.), śląskim –92 (spadek 

o 18,6%) i małopolskim – 68 (wzrost o 15,3%), co stanowi 61,9% wszystkich tego rodzaju wydarzeń. 
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Tab. 37 Przypadki nieuprawnionego emitowania sygnałów „Radiostop” w 2017 r. 

Lp. Województwo Liczba zdarzeń Udział procentowy 

1. mazowieckie 167 31,6% 

2. śląskie 92 17,4% 

3. małopolskie 68 12,9% 

4. pozostałe województwa 201 38,1% 

 Łączna liczba 528 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

 

Spadek liczby przypadków nieuprawnionego emitowania sygnału „Radiostop” w stosunku do roku 

poprzedniego napawa optymizmem, jednakże wciąż jest to duży problem ze względu na  oddziaływanie 

na dużą liczbę pociągów i może skutkować znacznymi przerwami w ruchu pociągów. 

Przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom stanowi znaczące wyzwanie, z uwagi na problematyczność 

w wykrywaniu sprawców, jak i charakterystykę sygnału jaki wyzwala nagłe hamowanie pojazdu. Sygnał 

radio-stop jest sygnałem częstotliwościowym, który z technicznego punktu widzenia jest znacznie łatwiej 

symulowany niż sygnał cyfrowy (GSMR). Poza zwiększonym nadzorowaniem obszarów w jakich 

obserwowany jest wzrost nieuprawnionego użycia sygnału, ścisłą współpracą zarządcy infrastruktury 

ze Służbą Ochrony Kolei, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Policją, oraz działaniami edukacyjnymi, 

istotnym czynnikiem ograniczającym tego typu zdarzenia będzie niewątpliwie wdrożenie w szerszym 

zakresie cyfrowej komunikacji GSMR na sieci kolejowej. W ramach łączności GSMR sygnałem alarmowym 

przekazującym maszyniście informację o konieczności wdrożenia nagłego hamowania jest sygnał REC. 

Organicznie możliwości nieuprawnionego użycia sygnału alarmowego przy użyciu nieautoryzowanego 

radioodbiornika wynika z faktu, że inicjowanie połączenia REC powinno zostać potwierdzone przez 

tzw. stację bazową zwrotnym kodem. Pominięcie tej procedury uniemożliwi nadanie sygnału alarmowego. 

 

16.6. Dewastacje pociągów 

W 2017 r. doszło łącznie do 316 przypadków dewastacji pociągów (wzrost o 39,2%), w tym najwięcej 

w województwie pomorskim – 171 (wzrost o 1710%), mazowieckim – 33 (spadek o 51,5%) i śląskim – 

21 (spadek o 16%) przypadków, co łącznie stanowi ponad 70% tego rodzaju wydarzeń. Najczęstszymi 

działaniami są wybicia szyb oraz malowanie graffiti. Działania takie generują wysokie koszty napraw 

uszkodzonych pojazdów, braki w dostępności taboru i wynikające z tego opóźnienia w ruchu pociągów.  
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Tab. 38 Przypadki dewastacji pojazdów kolejowych w 2017 r. 

Lp. Województwo Liczba zdarzeń Udział procentowy 

1. pomorskie 171 54,1% 

2. mazowieckie 33 10,4% 

4. śląskie 21 6,6% 

5. pozostałe województwa 91 28,9% 

 Łączna liczba 316 100 % 

Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury 

Niemal wszystkie rodzaje działań chuligańskich odnotowane w 2017 r. wykazują tendencję zniżkową 

w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyniają się do tego z pewnością działania podejmowane przez 

podmioty rynku kolejowego oraz inicjatywy w ramach „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz 

przeciwdziałania zjawiskom kradzieży i dewastacji infrastruktury”. Niezbędne jest jednak dalsze 

zacieśnianie współpracy z Policją i Prokuraturą, aby zwiększyć wykrywalność sprawców tego rodzaju 

działań, co pozytywnie przełoży się na dalszy spadek liczby występków chuligańskich dotykających kolei. 
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17. Pozostałe zagadnienia realizowane w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz promowania kultury 
bezpieczeństwa 

17.1. Zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego 

Prezes UTK systematycznie monitoruje poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i reaguje na wszelkie 

sygnały wskazujące na występowanie nieprawidłowości. W przypadku powzięcia informacji o możliwości 

wystąpienia zagrożenia podejmowane są dodatkowe działania nadzorcze, niezależne od opracowanego 

planu nadzoru. Sygnały dotyczące stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego pochodzą z wielu źródeł. 

Prezes UTK uruchomił szereg kanałów, za pomocą których można zgłaszać wszelkie skargi i wnioski 

związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Zgłoszenia można kierować za pośrednictwem 

formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie UTK, jak również poprzez infolinię, pocztę 

elektroniczną i tradycyjną, a także przez platformę ePUAP. 

Skargi pasażerów są niezwykle cennym źródłem informacji o nieprawidłowościach mogących stać się 

przyczyną wystąpienia zagrożenia w ruchu kolejowym. Jest to również ważny instrument wspierający 

wzrost świadomości społecznej w kontekście bezpieczeństwa transportu kolejowego. Część 

wpływających do Prezesa UTK zgłoszeń kierowana jest również ze strony pracowników branży kolejowej. 

Informacje o wystąpieniu nieprawidłowości pozyskane od osób, które w codziennej pracy uczestniczą 

w procesie realizacji przewozów bądź odpowiedzialne są za funkcjonowanie pewnych elementów 

systemu kolejowego stanowią wartość szczególną, gdyż pozwalają na weryfikację stanu bezpieczeństwa 

rynku na wielu płaszczyznach. 
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Poddając analizie dane statystyczne dotyczące tego obszaru, widoczny jest cykliczny wzrost liczby 

zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Od 2011 r., w każdym okresie sprawozdawczym 

odnotowywano dynamiczny wzrost tej wartości, tj. 14 w 2012 r., 126 w 2013 r., 327 w 2014 r. oraz 

510 w 2015 i 2016 r. W 2017 r. za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktowych do Prezesa UTK 

wpłynęło 481 zgłoszeń, w tym największy udział stanowiły zgłoszenia dotyczące stanu technicznego 

infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów (22,2% wszystkich zgłoszeń z 2017 r.). Często 

wskazywaną tematyka były również warunki podróżowania oraz stan techniczny i utrzymanie pojazdów 

kolejowych.  

Przyczyn wskazanej powyżej tendencji należy upatrywać w zwiększającej się świadomości pasażerów 

w zakresie standardów bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz powinności reagowania na sytuacje 

i zjawiska będące zagrożeniem dla życia, zdrowia, mienia lub funkcjonowania tego sektora.  

Z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego bądź mienia, 

wszystkie skargi dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym również informacje anonimowe, 

są przez Prezesa UTK rozpatrywane. 

 Liczba zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa w 2017 r. 

 

Analiza poszczególnych zgłoszeń pozwoliła określić najważniejsze obszary, których dotyczyły zgłoszenia: 

˗ stan techniczny i utrzymanie infrastruktury i przyległych gruntów; 

˗ warunki podróżowania; 

˗ zapytanie o udzielenie informacji; 

˗ stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych; 

˗ przejazdy kolejowo – drogowe; 

˗ kwalifikacje, warunki i tryb pracy pracowników. 

17.2. Zespół zadaniowy do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa 
sektora kolejowego w Polsce 

Działający przy Prezesie UTK Zespół ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego 

w Polsce został powołany na mocy Zarządzenia Nr 9 Prezesa UTK z dnia 22 sierpnia 2014 r. 

Celem funkcjonowania Zespołu jest monitorowanie poziomu bezpieczeństwa krajowego sektora 

kolejowego, identyfikowanie niepokojących zjawisk i trendów w obszarze bezpieczeństwa oraz 

dystrybucja informacji w tym zakresie wśród podmiotów sektora kolejowego. 

Do głównych zadań Zespołu należy w szczególności: identyfikowanie źródeł informacji dotyczących 

bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego, analizowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
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krajowego sektora kolejowego w celu identyfikacji niepokojących zjawisk i trendów, określanie 

optymalnego trybu komunikacji z sektorem oraz przekazywanie informacji o zidentyfikowanych 

zagadnieniach problemowych dotyczących bezpieczeństwa krajowego sektora kolejowego 

czy inicjowanie działań ukierunkowanych na przyjmowanie i wdrażanie przez podmioty sektora 

kolejowego środków zapobiegawczych oraz eliminację zidentyfikowanych nieprawidłowości. 

W roku 2017 zorganizowano 10 spotkań Zespołu zadaniowego do spraw monitorowania poziomu 

bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Poniżej w podrozdziałach zaprezentowana została 

tematyka spotkań. 

17.2.1. Zdarzenia z udziałem maszynistów pod wpływem alkoholu lub 
środków psychoaktywnych oraz zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym 

16 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu z przedstawicielami przewoźników kolejowych, 

zarządców infrastruktury, zarządców dworców kolejowych, Komendy Głównej Policji oraz Komendy 

Głównej Straży Ochrony Kolei w sprawie omówienia zdarzeń z udziałem maszynistów pod wpływem 

alkoholu lub środków psychoaktywnych, a także zdarzeń związanych z sytuacjami o charakterze 

terrorystycznym. 

Podczas spotkania omówiono zdarzenia związane z problemem, wskazując przy tym, że problem 

nietrzeźwych pracowników dotyczy nie tylko maszynistów i osób prowadzących pojazdy, ale także 

pozostałych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego. Przedstawiono również aktualną statystykę zdarzeń w zakresie zagrożeń terrorystycznych 

m.in. w 2016 r. zarejestrowanych zostało łącznie 15 przypadków fałszywych zawiadomień o podłożeniu 

ładunku wybuchowego oraz aż 896 przypadków pozostawionego bagażu bez opieki. Informacje 

o pozostawionym bagażu przedstawiono również z podziałem na poszczególne stacje kolejowe – 

w pierwszej trójce znajdowały się stacje Warszawa Centralna (134), Kraków Główny (134) oraz 

Poznań Główny (90). 

W związku z ostatnimi atakami terrorystycznymi, jakie miały miejsce na terenie UE, SOK zobowiązało 

funkcjonariuszy do zachowania szczególnej czujności w czasie patrolowania obszaru kolejowego, 

w szczególności do zwracania uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby oraz na pozostawione bagaże, 

paczki, nietypowe elementy infrastruktury kolejowej. 

Na koniec spotkania określono również konieczność: 

˗ omawiania podczas szkoleń wewnętrznych zapisów Instrukcji i procedur dotyczących zagrożeń 

terrorystycznych obowiązujących w organizacji; 

˗ dokonania stosownych zapisów w Regulaminach wewnętrznych, które w klarowny sposób określą 

definicję trzeźwego pracownika; 

˗ płynnej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami ruchu kolejowego oraz pozostałymi 

organizacjami i służbami porządkowymi, a także 

˗ przeanalizowania zmian legislacyjnych w zakresie wykrywania środków psychoaktywnych 

(alkoholu i narkotyków). 

17.2.2. Zabudowa ekranów akustycznych w pobliżu przejazdów kolejowo-
drogowych 

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi rozmieszczenia wzdłuż linii kolejowych ekranów 

akustycznych, które ograniczają widoczność na przejazdach kolejowo-drogowych oraz wynikami działań 

nadzorczych w tym obszarze, 24 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw 
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monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Na spotkanie zaproszeni zostali 

przedstawiciele zarządcy infrastruktury PKP PLK oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Celem 

pracy zespołu było szczegółowe omówienie problemu, przeanalizowanie stanu faktycznego oraz 

zaprezentowanie opinii i sugestii w tym zakresie. Jako główne założenie przyjęto natomiast 

wypracowanie rozwiązań, które umożliwią poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-

drogowych w kontekście właściwej widoczności. 

W wyniku prowadzonych rozmów dokonano szczegółowej analizy danych dotyczących wskazanego 

zagadnienia, określenia jego skali i wpływu na bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo – 

drogowych. Wskazano również na konieczność rozwiązania tego problemu jeszcze na etapie planowania 

prac inwestycyjnych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa w kontekście budowy 

lub modernizacji przejazdów kolejowo – drogowych. 

17.2.3. Przyczyny wykolejenia na stacji Geniusze (9 marca 2017 r.) oraz 
w Szydłowcu (3 lutego 2017 r.) 

20 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu z przedstawicielami PKP Cargo S.A. oraz 

PKP Cargotabor sp. z o.o. ws. analizy przyczyn wykolejenia, które miało miejsce na stacji Geniusze 

(9 marca 2017 r.) oraz w Szydłowcu (3 lutego 2017 r.). 

Podczas spotkania omówione zostały czynności, które zostały przeprowadzone przez spółki 

po zaistnieniu przedmiotowych zdarzeń oraz działania, jakie mogłyby zapobiec tego typu zdarzeniom 

w przyszłości. 

17.2.4. Zabudowa dwustawnej samoczynnej cyfrowej blokady liniowej 
typu CBL2010 

Prezes UTK zwrócił uwagę na napływające sygnały dotyczące zabudowy automatycznych 

(samoczynnych) posterunków odstępowych bazujących na samoczynnej blokadzie dwustawnej. 

Wybrane przez PKP PLK rozwiązanie zastosowania wieloodstępowej (samoczynnej) blokady dwustawnej 

budziło wątpliwości w zakresie zasadności zastosowania takiego rozwiązania i zachowania równowagi 

pomiędzy bezpiecznym prowadzeniem ruchu a poprawą przepustowości wskazanej linii kolejowej. 

W celu szczegółowego omówienia zasygnalizowanego problemu, przeanalizowania stanu faktycznego 

oraz zaprezentowania opinii i sugestii, 17 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu 

zadaniowego do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. 

Głównym założeniem spotkania było wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zapewnienie 

bezpiecznego prowadzenia ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości na liniach kolejowych, 

gdzie zastosowano wskazany powyżej system sterowania ruchem kolejowym. 

Prezes UTK zalecił szczegółowe wyjaśnienie przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie jego zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz szczegółową analizę ryzyka związaną z zastosowaniem 

powyższego rozwiązania. Prezes UTK podkreślił również, że dotychczasowe dopuszczenia urządzeń 

nie determinują zasadności ich zastosowania dla poszczególnych linii kolejowych. Każdorazowo 

konieczne jest przeanalizowanie wpływu stosowanych rozwiązań na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

Szczególnie gdy dopuszczone urządzenia mają współtworzyć system jako całość i funkcjonować 

w specyficznych warunkach eksploatacyjno-ruchowych. Prezes UTK zwrócił również uwagę 

na zagadnienia związane z tzw. „czynnikiem ludzkim”, który wskazywany był przez wszystkie strony 

spotkania i stanowi jeden z kluczowych argumentów dla zasadności ponownej analizy wprowadzanego 

rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zapobieżenia jego 

negatywnym konsekwencjom. 
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17.2.5. Pękające wózki napędowe JBg3964 

31 maja 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu z przedstawicielami przewoźników kolejowych, producenta 

pojazdów szynowych Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz jednostek naukowych (Instytut 

Kolejnictwa oraz Politechnika Warszawska) w sprawie problemu pękających wózków napędnych typu 

JBg 3964 używanych w spalinowych zespołach trakcyjnych typu 214M, 214Mb, 214Mb-Mińsk1, 218M, 

218Ma, 218Md oraz 218Md-Mińsk2. Omówiona została również kwestia wymiany wózków typu 37AN 

i postępów w procesie realizacji harmonogramu ich wymiany. 

Podczas spotkania zaznaczono, że w celu efektywnego wyeliminowania problemu producent 

i przewoźnicy powinni działać wspólnie. W celu zoptymalizowania procesu związanego z naprawą pod 

kątem czasu w jakim pojazd jest wyłączony z eksploatacji, Prezes UTK poddał pod rozwagę synchronizację 

naprawy wózków tocznych z wózkami napędowymi – jeżeli dany pojazd wymaga naprawy w zakresie obu 

tych elementów pojazdu. 

17.2.6. Przekroczenia dopuszczalnych prędkości przez maszynistów 

28 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie przekroczeń dopuszczalnych prędkości przez 

maszynistów przewoźnika Przewozy Regionalne sp. z o.o. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 

spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. 

Posiedzenie Zespołu zwołane zostało wskutek powzięcia przez Prezesa UTK informacji dotyczącej braku 

przestrzegania ograniczeń prędkości. Celem pracy Zespołu było szczegółowe omówienie 

zasygnalizowanego problemu, przeanalizowanie stanu faktycznego oraz zaprezentowanie przez 

przewoźnika kolejowego analiz dotyczących występowania przypadków przekroczenia dopuszczalnej 

prędkości oraz informacji w zakresie podejmowanych działań naprawczych, a także sposobu 

monitorowania ryzyka w ramach posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.  

Głównym założeniem było wypracowanie rozwiązań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, które 

powinno być priorytetem dla podmiotów działających na rynku kolejowym. 
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17.2.7. Utrzymywanie i zamawianie pojazdów kolejowych przez samorządy 

18 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich, kolei 

samorządowych, Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa, producentów oraz Pana Andrzeja Wołowca – Menadżera Programu 

Luxtorpeda 2.0. Rozmowy dotyczyły zamawiania i utrzymywania pojazdów kolejowych przez samorządy, 

pod kątem zgodności procesu utrzymania z dokumentacją systemu utrzymania. 

Celem spotkania było: 

˗ omówienie sposobu zarządzania utrzymaniem pojazdami kolejowymi, których właścicielami 

są samorządy, pod kątem procesu utrzymania z dokumentacją systemu utrzymania; 

˗ zidentyfikowanie przyczyn w różnicach utrzymaniowych dla jednego typu pojazdu kolejowego, 

użytkowanego w różnych województwach; 

˗ omówienie problemów związanych z polityką zakupową pojazdów prowadzoną przez samorządy; 

˗ omówienie dostępności taboru i elementów infrastruktury dla osób o ograniczonych 

możliwościach poruszania się. 

17.2.8. „Czynnik ludzki” a wypadkowość na przejazdach kolejowo-
drogowych kat. A 

Skrzyżowania linii kolejowych z drogami należą do obszarów, w których Prezes UTK identyfikuje 

najwyższy poziom ryzyka dla bezpieczeństwa transportu kolejowego. Kategoria A przejazdów kolejowo-

drogowych, która mimo że z logicznego punktu widzenia powinna gwarantować najwyższy poziom 

bezpieczeństwa, w rzeczywistości jest obarczona istotnym ryzykiem. Przejazdy tej kategorii cechują się 

bowiem wysokim udziałem czynnika ludzkiego w procesach zapewniających spełnianie przez nie głównej 

funkcji, jaką jest zabezpieczenie przejazdu kolejowo-drogowego. Czynnik ludzki jest składową ryzyka, 

której nie da się całkowicie kontrolować, a która generuje zwykle najpoważniejsze skutki zarówno 

w przypadku popełnienia błędu, jak i celowego działania (np. nieprzestrzegania procedur czy wymagań 

prawnych). 

W celu zapewnienia wyczerpującej analizy zasygnalizowanego problemu oraz produktywnej dyskusji 

merytorycznej pomiędzy zainteresowanymi stronami, 19 lipca 2017 r. zwołano posiedzenie Zespołu 

zadaniowego. 

Celem spotkania było: 

˗ zasygnalizowanie zarządcy infrastruktury zidentyfikowanego problemu; 

˗ ustalenie, jakie działania zarządca podejmuje w celu ograniczenia skali zjawiska; 

˗ ustalenie, jakie dodatkowe działania zarządca planuje podjąć w najbliższej przyszłości; 

˗ omówienie stworzonego przez PKP PLK projektu systemu ułatwiającego identyfikację przejazdów 

i włączeniu go do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

17.2.9. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu przekaźnikowych urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są kluczowym elementem bezpieczeństwa transportu 

kolejowego. Ze względu na stopień zaawansowania technicznego stosowanych obecnie urządzeń, procesy 

projektowania, budowy oraz eksploatacji muszą cechować się najwyższym stopniem nadzoru pod kątem 

niezawodności i bezpieczeństwa. Procesy te są szczegółowo opisane w instrukcjach wewnętrznych 
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zarządców infrastruktury, których przestrzeganie jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji tychże 

urządzeń i w efekcie utrzymania dostatecznie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu 

kolejowego. 

Systemy sterowania zbudowane w oparciu o przekaźniki są obecne na wielu stacjach polskiej sieci 

kolejowej. Urządzenia te są szeroko stosowane ze względu na korzystne cechy eksploatacyjne. Z uwagi 

jednak na charakterystykę ich pracy, wymagają szczególnych uwarunkowań zarówno w procesie 

projektowania i budowy, a także eksploatacji oraz utrzymania. Nieprawidłowości na jednym 

ze wspomnianych wyżej etapów mogą przyczynić się do wadliwego zadziałania systemu sterowania 

ruchem kolejowym, a w konsekwencji do poważnego w skutkach zdarzenia kolejowego. 

Do zdarzenia o takim charakterze doszło 16 maja 2017 r. na stacji Podstolice, kiedy to pociąg został 

przyjęty na tor zajęty już przez inny pociąg. W toku prac komisji kolejowej jako przyczynę zidentyfikowano 

usterkę zespołu elektronicznego w jednym z odbiorników bezzłączowego układu niezajętości torów. 

Ustalono, że wada odbiorników ma charakter systemowy i polega na zagrożeniu zakłóceniem sygnałów 

odbiornika w przypadku lokalizacji w pobliżu nadajnika innego obwodu. Mimo wskazania w dokumentacji 

techniczno-ruchowej zapisów zabraniających takiego lokalizowania urządzeń oszacowano, że na sieci 

może znajdować się nawet 1 200 szt. odbiorników zagrożonych zakłóceniem przez inne elementy 

urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

Zdarzenie w Podstolicach stanowiło podstawę do przeprowadzenia dyskusji na temat skali ryzyka 

wystąpienia podobnego zdarzenia na sieci kolejowej w Polsce, zasad eksploatacji tego typu urządzeń 

na sieci kolejowej oraz stanu utrzymania i zabiegów konserwacyjnych urządzeń przekaźnikowych, które 

były tematem zorganizowanego 19 lipca 2017 r. posiedzenia Zespołu zadaniowego do spraw 

monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. 

Celem spotkania było: 

˗ oszacowanie skali zastosowania odbiorników z wadliwym układem MER w krajowej sieci 

kolejowej; 

˗ oszacowanie stopnia ryzyka wystąpienia analogicznego zdarzenia w przyszłości; 

˗ przyjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych przez zarządcę. 

17.2.10. Przypadki minięcia sygnału informującego o niebezpieczeństwie – 
zdarzenia kat. B04 i C44 

9 października 2017 r. odbyło się spotkanie Zespołu z przewoźnikami kolejowymi poświęcone omówieniu 

występowania zdarzeń związanych z minięciem sygnału „Stój” (tzw. SPAD) – kat. B04 i C44. 

Powodem spotkania był niepokojący wzrost liczby zdarzeń związanych z niezatrzymaniem się pojazdu 

kolejowego przed sygnałem „Stój” (kategorie zdarzeń B04 i C44, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków 

i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 369). 

Spotkanie poświęcone było omówieniu występowania takich zdarzeń oraz przedstawienie 

podejmowanych przez przewoźników działań systemowych i inicjatyw ukierunkowanych na obniżenie 

poziomu ryzyka związanego z omawianym obszarem. Przedstawiciele spółek obecni na spotkaniu 

przekazali informacje dotyczące monitorowania zagadnień, celem identyfikowania przyczyn 

i podejmowania środków zaradczych oraz planowane do wdrożenia (lub wdrożone) rozwiązania 

systemowe odnośnie zapobiegania tego typu zdarzeniom. Celem spotkania było również wskazanie, jak 

bardzo niepokojąco wygląda sytuacja związana ze wzrostem zdarzeń kat. B04 i C44. 

Zaprezentowany został miernik zdarzeń kat. B04 oraz kat. C44 z podziałem na poszczególne 

przedsiębiorstwa kolejowe, przyczyny pierwotne zdarzeń (najczęstszymi przyczynami są: nieprawidłowa 
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interpretacja sygnałów, wskaźników, SRJP lub rozkazów oraz niedostateczna obserwacja przedpola 

jazdy), liczba zdarzeń w podziale na miesiące wystąpienia (najwięcej zdarzeń w miesiącach jesienno-

zimowych), liczba zdarzeń w zależności od godziny pracy maszynisty oraz godziny dnia (najwięcej zdarzeń 

miało miejsce w początkowych godzinach pracy), przypadki „SPAD” wg wieku maszynisty i stażu pracy 

(do największej liczby zdarzeń przyczynili się maszyniści, którzy pracują mniej niż 5 lat) oraz zatrudnienie 

i wypoczynek maszynistów przed podjęciem służby (zdecydowana większość maszynistów zatrudniona 

jest u jednego podmiotu; żaden maszynista biorący udział w zdarzeniu nie wypoczywał krócej niż 

12 godzin).  

Prezes UTK zwrócił uwagę na aspekt psychologiczny i uwarunkowanie zewnętrzne niezwiązane 

bezpośrednio z wykonywaną pracą, np. problemy rodzinne maszynistów. Warto byłoby przekonać 

pracowników, aby korzystali ze wsparcia psychologicznego zanim przyczynią się do zdarzenia. Rola 

psychologa w takich przypadkach jest bardzo pomocna. Ponadto zaprezentowana została popularna 

w Japonii metoda Pointing and calling, którą można by było wdrożyć również u polskich przewoźników. 

Metoda ta polega na ciągłym angażowaniu pracownika, jego skupienia i ma na celu zmniejszenie ryzyka 

popełnienia błędu podczas pracy. Polega na wskazaniu gestem indykatora, sygnalizatora, kierunkowskazu 

itp. oraz wykrzyknięcia jego statusu. Wykonywanie gestów i potwierdzanie stanu wskaźnika głosem 

pomaga w utrzymaniu skupienia i uwagi.  

Po niniejszym Zespole zostały sformułowane następujące wnioski: 

˗ pogłębienie analizy udziału czynnika ludzkiego w zdarzeniach „SPAD”; 

˗ wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia maszynistów; 

˗ zweryfikowanie w trybie kontroli skuteczności wdrożenia Systemów Zarządzania 

Bezpieczeństwem; 

˗ zwrócenie uwagi na kwestię teoretycznego i praktycznego wyszkolenia maszynistów; 

˗ stworzenie jednej, dostępnej dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych (jako potencjalnych 

pracodawców) bazy danych zawierających informacje o danym maszyniście (np. o jego przeszłości, 

odbytych szkoleniach, egzaminach, czy nie miał zakazu wykonywania pracy, czy wystąpiły 

jakiekolwiek zdarzenia z jego udziałem itp.); 

˗ ścisła współpraca i wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi oraz 

z Prezesem UTK. 

17.3. Kształcenie maszynistów 

17.3.1. Monitorowanie poziomu wyszkolenia maszynistów 

Prezes UTK wykonuje liczne działania związane z procesem szkolenia i egzaminowania kandydatów 

na maszynistów oraz samych maszynistów. Działania te mają zarówno charakter stały, związany 

z ciągłymi procesami realizowanymi w Urzędzie, w tym procesem monitorowania poziomu 

bezpieczeństwa, jak również są reakcją na zaobserwowane trendy. 

Prezes UTK prowadzi „Rejestr szkoleń i egzaminów”, w którym zamieszczane są dane pozyskane 

z protokołów i zawiadomień przekazywanych przez ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów 

i kandydatów na maszynistów. Działanie w tym obszarze ma charakter stały i wpisuje się w proces 

monitorowania aktywności ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. Celem takiego 

postępowania jest zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, jakie mogą powstać w toku prowadzenia 

działalności przez ośrodki szkolenia i egzaminowania. Przykładem takiego niepożądanego działania jest 

np. powołanie osoby nieuprawnionej (to znaczy nieznajdującej się w wykazie instruktorów 

i egzaminatorów prowadzonym przez Prezesa UTK) do składu komisji egzaminacyjnej, co może 
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skutkować niewłaściwym poziomem przeprowadzania egzaminu. Ma to szczególne znaczenie podczas 

egzaminów praktycznych odbywających się na pojeździe trakcyjnym.  

 Zdawalność egzaminów na licencję maszynisty 

 

Liczby od 1 do 10 oznaczają poszczególne ośrodki szkolenia i egzaminowania 

Na podstawie stale uzyskiwanych danych gromadzone są informacje o rodzaju egzaminu (wyróżnia się 

egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty), terminie rozpoczęcia, miejscu szkolenia oraz liczbie osób 

w nim uczestniczących. Analogiczne dane zbierane są na podstawie informacji o egzaminach, w tym skład 

komisji egzaminacyjnej. Na podstawie protokołów z egzaminów na licencję lub świadectwo maszynisty 

uzyskiwana jest informacja o liczbie egzaminowanych, zdawalności i częstotliwości egzaminów.  

Tab. 39 Liczba egzaminów na licencję maszynisty oraz poziom zdawalności w ośrodkach szkolenia 
i egzaminowania w latach 2016-2017 

Lp. Poziom zdawalności w ośrodkach (licencje) 
Liczba podmiotów 

w 2016 r. 
Liczba podmiotów 

w 2017 r 

1. 51% - 75% wyników pozytywnych 2 3 

2. 76% - 99% wyników pozytywnych 6 3 

3. 100% wyników pozytywnych 7 4 

Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby osób egzaminowanych w celu uzyskania licencji maszynisty. 

W 2017 r. do egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty przystąpiło ok. 840 osób, co stanowi 78% 

osób, które przystąpiły do egzaminu w 2016 r. Średnia zdawalność na licencję maszynisty spadała z 86% 

do 84%. W związku z powyższym w kolejnych latach należy się spodziewać spadku liczby osób 

egzaminowanych w celu uzyskania świadectwa maszynisty, a w konsekwencji spadku liczby maszynistów 

wchodzących na rynek pracy. Pomimo kolejnych wpisów podmiotów do rejestru ośrodków szkolenia 

i egzaminowania, mniej podmiotów przeprowadziło egzaminy w celu uzyskania licencji maszynisty. Zatem 

w przypadku szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów doszło prawdopodobnie 

do nasycenia rynku. Wpływ na to może mieć niska opłacalność przeprowadzania szkoleń i egzaminów 

w mniejszych grupach. 
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 Zdawalność egzaminów na świadectwo maszynisty 

 

Liczby od 1 do 9 oznaczają poszczególne ośrodki szkolenia i egzaminowania 

W przypadku egzaminów kandydatów na maszynistów w celu uzyskania świadectwa maszynisty 

zauważyć można wzrost liczby osób podchodzących do egzaminu. W 2017 r. do egzaminu w celu 

uzyskania świadectwa maszynisty przystąpiło ok. 900 osób, co stanowi 124% osób, które przystąpiły 

do egzaminu w 2016 r. Można zatem zauważyć, że brak jest tendencji wzrostu liczby osób podchodzących 

do egzaminu, bowiem przy spadku liczby osób egzaminowanych w celu uzyskania licencji maszynisty 

nie zostanie utrzymana liczba osób wchodzących do zawodu. Można także zauważyć, że rynek 

dostosowuje się do zapotrzebowania z lekkim opóźnieniem. Efekty działań podjętych w 2017 r. będą 

widoczne dopiero w 2020 r. Obecnie liczba kandydatów na maszynistów wchodzących do zawodu 

jest zmienna. 

Tab. 40 Liczba egzaminów na świadectwo maszynisty oraz poziom zdawalności w ośrodkach 
szkolenia i egzaminowania w latach 2016-2017 

Lp. 
Poziom zdawalności w ośrodkach 

(świadectwa) 
Liczba podmiotów 

w 2016 
Liczba podmiotów 

w 2017 

1. 40% - 80% wyników pozytywnych 4 4 

2. 
81% - 90% wyników pozytywnych wyników 
pozytywnych 

0 5 

3. 91% - 100% wyników pozytywnych 5 2 

 

Średnia zdawalność na świadectwo maszynisty spadała w 2017 r. w porównaniu do 2016r. z 80% do 75%. 

Obniżenie poziomu zdawalności może mieć związek z działaniami nadzorczymi podjętymi przez Prezesa 

UTK, szczególnie wobec tych ośrodków, w których wszyscy kandydaci przystępujący do egzaminu zaliczali 

go. Zdawalność na świadectwo maszynisty jest niższa niż zdawalność na licencję maszynisty. Wynika to z 

faktu, że po zdaniu egzaminu na licencję maszynisty kandydat na maszynistę nie otrzymuje uprawnień 

i nie wchodzi bezpośrednio do zawodu, stąd część podmiotów, które nie są przewoźnikami kolejowymi 

może stosować niższe kryteria na egzaminach. Problemem może być także obsługa praktyczna pojazdu 
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kolejowego, co także może być przyczyną niższej zdawalności na świadectwo maszynisty. Warto 

zauważyć, że zbliżone są: liczba podmiotów egzaminujących na licencję maszynisty oraz podmiotów 

egzaminujących na świadectwo maszynisty oraz rozkład zdawalności w poszczególnych ośrodkach.  

Na poziom wyszkolenia maszynistów niewątpliwy wpływ mają kompetencje instruktorów 

i egzaminatorów w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. 

Wpis tych osób do wykazu przez Prezesa UTK poprzedzony jest szczegółową weryfikacją dokumentów 

potwierdzających doświadczenie i kompetencje tych osób.  

W decyzjach nadających uprawnienia instruktora lub egzaminatora określane są precyzyjnie zakresy 

tematów szkolenia oraz zagadnień będących przedmiotem egzaminu, którymi może zajmować się dany 

instruktor lub egzaminator. Decydujące znaczenie mają posiadane przez nich uprawnienia 

i doświadczenie zawodowe.  

Niezależnie od powyższego działania o charakterze ciągłym, związanego z realizacją ustawowych zadań 

Prezesa UTK, w UTK funkcjonują innowacyjne narzędzia informatyczne wspierające m.in. proces 

monitorowania poziomu bezpieczeństwa w obszarze wyszkolenia maszynistów. 

Pierwszym z nich jest aplikacja teleinformatyczna System Obsługi Licencji Maszynisty („SOLM”), a drugą 

jest prowadzony od 2015 r. Rejestr Maszynistów (w latach 2012-15 nosił nazwę „Rejestr praw 

kierowania”), będące narzędziem do monitorowania kwalifikacji maszynistów,. W Rejestrze maszynistów 

gromadzone są, przekazywane przez podmioty rynku kolejowego w okresach kwartalnych, informacje 

o osobach zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych. 
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 Piramida wieku maszynistów i kierujących pojazdami kolejowymi wg stanu 
na 31 grudnia 2017 r. 

 
Prezes UTK widząc problemy związane z wymianą uprawnień maszynistów prowadził również aktywną 

działalność edukacyjną organizując w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej UTK  cykl szkoleń: pt. „Licencja 

i świadectwo maszynisty”, w którym udział wzięło blisko 200 osób. Warsztaty przeprowadzone zostały 

w zakresie składania wniosków o wydanie licencji maszynisty dla osób posiadających dotychczas prawo 

kierowania pojazdem kolejowym, rozwiania wątpliwości co do wydawania świadectw oraz rozszerzania 

świadectwa maszynisty. 
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17.3.2. Luka pokoleniowa  

Na podstawie raportów z Rejestru Maszynistów i SOLM zdiagnozowano istnienie luki pokoleniowej 

związanej z brakiem zastępowalności pokoleń. Szczegółowa identyfikacja tego zjawiska możliwa była 

dzięki dysponowaniu innowacyjnymi narzędziami informatycznymi oraz ciągłemu procesowi 

monitorowania działalności ośrodków szkolenia i egzaminowania. Lukę pokoleniową jako zjawisko 

demograficzne należy ocenić bardzo negatywnie zarówno ze względu na to, że jest jedną z przyczyn 

nieprzestrzegania czasu pracy, zatrudniania się maszynistów w kilku podmiotach, a w dłuższej 

perspektywie uniemożliwia rozwój transportu kolejowego w Polsce. 

Dostrzegając tę negatywną tendencję, Prezes UTK opracował szereg publikacji dotyczących 

maszynistów. Artykuł dotyczący luki pokoleniowej „Praca szuka maszynisty” opublikowany na stronie 

internetowej UTK 18 kwietnia 2017 r. wskazywał na strukturę wieku maszynistów oraz konieczność 

kształcenia przyszłych kierujących pojazdami kolejowymi. Pomimo że obecnie nie wszystkie podmioty 

odczuwają braki kadrowe, to nieuniknione będzie odchodzenie na emeryturę najstarszych pracowników.  

Pomimo podjętych działań informacyjnych zaobserwowano jedynie chwilowy wzrost zainteresowania 

pracą w zawodzie, który przejawiał się znaczną liczbą zapytań przesyłanych do Prezesa UTK o możliwość 

podjęcia pracy na stanowisku maszynisty. Jednakże zainteresowanie to nie przełożyło się na stały wzrost 

liczby osób szkolących się w ośrodkach szkolenia i egzaminowania. Rynek kolejowy dostosowuje się 

do sytuacji demograficznej, jednakże wskazać należy, że podmioty podjęły większość działań ze sporym 

opóźnieniem.  

By zminimalizować skutki luki pokoleniowej Prezes UTK rozpoczął szeroko zakrojone działania, w tym 

ścisłą współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, szkołami kolejowymi i uczelniami wyższymi. 

Efekty podjętych działań zaobserwować będzie można dopiero w kolejnych latach. 

Wynikiem tej współpracy był kolejny artykuł „Kolej to nie tylko maszyniści – prawie 40 szkół technicznych 

kształci na kierunkach kolejowych” opublikowany na stronie internetowej UTK 25 kwietnia 2017 r. 

Rozpowszechnienie wiedzy na temat lokalizacji szkół jest istotne dla osób pragnących podjąć pracę 

w zawodach kolejowych. Założeniem Prezesa UTK było zebranie informacji o szkołach, w których będą 

mogli się w przyszłości kształcić adepci do zawodu maszynisty. Lokalizacja jest jednym z podstawowych 

czynników decydujących o podjęciu kształcenia w danej placówce. Mapy pokazują także, w których 

regionach kraju brakuje szkół o charakterze kolejowym i  w przyszłości konieczna będzie alokacja 

specjalistów z innych regionów kraju. Na podstawie tych artykułów powstał szereg tekstów 

opublikowanych w najważniejszych czasopismach branżowych: „Rynku Kolejowym”, „Kurierze 

Kolejowym” czy „Raporcie Kolejowym”.  

Z tematyką kształcenia maszynistów powiązane jest również działanie Prezesa UTK zmierzające 

do modyfikacji podstawy programowej kształcenia na kierunkach kolejowych, aby precyzyjniej 

odpowiadało ono na zapotrzebowanie rynku kolejowego. Modyfikacja podstawy programowej może 

skrócić czas szkolenia na licencję maszynisty. Prezes UTK nawiązał stałą roboczą współpracę 

z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju szkolnictwa kolejowego, a w maju 2017 r. 

odbyło się spotkanie Prezesa Ignacego Góry z Panią Marzeną Machałek - Sekretarzem Stanu 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na którym omówiono kwestie związane z kształceniem 

pracowników na stanowiska kolejowe.  

19 maja 2017 r. UTK zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Techniczną „Transport 

Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” poświęconą m.in. tematowi pracy w sektorze 

kolejowym. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych, studenci, 

doktoranci oraz uczniowie szkół kolejowych z całego kraju, którzy zaprezentowali 30 referatów. 
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17.3.3. Szkolenie na symulatorach 

Dostrzegając konieczność wdrożenia w Polsce nowoczesnych narzędzi szkoleniowych dla maszynistów 

Prezes UTK przeprowadził kampanię informacyjną związaną ze szkoleniem i egzaminowaniem 

maszynistów i kandydatów na maszynistów na symulatorze pojazdu kolejowego. Szkolenie takie będzie 

obowiązkowe dla maszynistów od 1 stycznia 2019 r. Na stronie internetowej Urzędu opublikowano 

artykuł: „Szkolenia z wykorzystaniem symulatora” z 8 listopada 2016 r. Jednocześnie na potrzeby 

wewnętrzne sporządzona została „Ekspertyza dotycząca możliwości wykorzystania rozwiązań systemu 

szkoleń symulacyjnych w transporcie kolejowym”. Na przełomie 2016 i 2017 roku sporządzono 

i opublikowano scenariusze szkoleń na symulatorach oraz kolejne artykuły: „Szkolenia z wykorzystaniem 

symulatora” z 8 listopada 2016 r., „Symulatory muszą spełniać wymogi prawa – stanowisko Prezesa UTK” 

z 17 maja 2017 r. wraz ze „Stanowiskiem Prezesa UTK dotyczącym wymagań dla symulatora pojazdu 

kolejowego”. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką 12 stycznia 2017 r. zorganizowano 

w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej UTK warsztaty „Proces szkolenia na symulatorze pojazdu 

kolejowego”, w których udział wzięło około 70 osób. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa 

Kolejowego UTK współprowadził 31 stycznia 2017 r. konferencję „Symulator pracy maszynisty” 

w ramach cyklu „Debata z Kurierem”. W wyniku akcji informacyjnej opublikowano w czasopismach 

branżowych szereg artykułów poświęconych symulatorom pojazdów kolejowych. Kwestie szkolenia 

maszynistów były poruszane także w wywiadach z Prezesem UTK. 

W celu określenia jednolitego standardu i poziomu wyszkolenia przyszłych maszynistów, Prezes UTK 

zaproponował rozdzielenie funkcji szkolenia od funkcji egzaminowania. Taki podział zaobserwować 

można również w innych gałęziach transportu - w przypadku stanowisk kierowców pojazdów 

samochodowych i pilotów statków powietrznych.  

17.4. Czas pracy maszynistów i współpraca z GIP i ZUS 

Praca na stanowisku maszynisty związana jest ze szczególnymi obciążeniami psychicznymi i fizycznymi 

wynikającymi z konieczności ciągłej koncentracji, nieprzerwanego odbioru i przetwarzania informacji 

dotyczących stanu linii kolejowej, poruszających się obiektów, sygnalizacji czy współuczestników ruchu 

oraz możliwości wystąpienia sytuacji nagłych wymagających natychmiastowej modyfikacji 

standardowego sposobu postępowania i bezzwłocznego podejmowania decyzji. Utrzymanie 

odpowiedniego poziomu skupienia, pomimo tak wielu bodźców zewnętrznych, prowadzi do zwiększonej 

podatności na zmęczenie, przede wszystkim w perspektywie odbywania wielogodzinnej służby. 

Świadczenie pracy w wymiarze przekraczającym określone normy czasu pracy wpływa więc negatywnie 

na kondycję psychofizyczną tej grupy zawodowej oraz w dalszej perspektywie może prowadzić 

do wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
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Obowiązki w zakresie regulacji czasu pracy, których celem jest pośrednie ograniczenie przypadków 

prowadzenia pojazdu kolejowego bez zachowania adekwatnego odpoczynku, zostały zaimplementowane 

do ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z art. 22ca maszyniści zostali zobligowani do składania 

pisemnych oświadczeń o świadczeniu bądź nieświadczeniu pracy lub usług na rzecz innych podmiotów 

kolejowych. Wdrożenie niniejszego przepisu stało się podstawą do objęcia nadzorem Prezesa UTK kwestii 

podejmowania przez maszynistów zatrudnienia na rzecz więcej niż jednego podmiotu oraz zachowania 

właściwych ram czasu pracy. Ponadto jednym z głównych założeń wprowadzenia wskazanego powyżej 

rozwiązania była możliwość uzgadniania harmonogramów pracy przez podmioty zatrudniające danego 

maszynistę.  

Prezes UTK prowadzi intensywne działania nadzorcze w zakresie czasu pracy maszynistów oraz 

składanych przez nich oświadczeń. W ramach tych czynności weryfikacji podlega w szczególności: 

˗ harmonogram pracy maszynisty; 

˗ złożone przez maszynistę oświadczenia; 

˗ rodzaj świadczonej pracy (umowa o pracę lub zlecenia) oraz okres zatrudnienia. 

Weryfikując czas pracy maszynisty oraz składanie i przekazywanie oświadczenia pod uwagę bierze się 

występowanie następujących nieprawidłowości: 

˗ praca podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim; 

˗ niewystarczający czas odpoczynku; 

˗ praca w dwóch podmiotach jednocześnie (zgodnie z przekazanymi ewidencjami czasu pracy 

maszynista poddany weryfikacji świadczył pracę lub usługi w dwóch lub kilku podmiotach w tym 

samym czasie); 

˗ niezłożenie w terminie oświadczenia przez pracownika; 

˗ poświadczenie przez pracownika nieprawdy w oświadczeniu; 

˗ nieprzekazanie oświadczenia przez podmiot do Prezesa UTK w terminie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Prezes UTK: 

˗ kieruje, w oparciu o porozumienie zawarte 30 września 2011 r. pomiędzy Głównym Inspektorem 

Pracy a Prezesem UTK w sprawie zasad współdziałania tych organów, wnioski do Głównego 

Inspektora Pracy w zakresie naruszeń, które pozostają we właściwości tego organu, głównie 

polegające na niezachowaniu co najmniej 11 - godzinnego nieprzerwalnego odpoczynku w ciągu 

doby; 

˗ kieruje wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze stwierdzeniem podjęcia pracy 

podczas zwolnienia lekarskiego; 

˗ kieruje wnioski o ukaranie do sądów w związku z niezłożeniem oświadczenia lub poświadczeniem 

nieprawdy. 

W wyniku działań nadzorczych przeprowadzonych w 2017 r. Prezes UTK zweryfikował ponad 

650 maszynistów oraz przekazał do właściwych sądów rejonowych ponad 40 wniosków o ukaranie.  

Mając na względzie bezpieczeństwo transportu kolejowego, Prezes UTK występuje również do Głównego 

Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z nadzorem nad 

czasem pracy maszynistów i podjęcie wspólnych działań dla poprawy bezpieczeństwa w transporcie 

kolejowym. W 2017 r. Prezes UTK przekazał do Głównego Inspektora Pracy 17 zawiadomień 

o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowościach.  
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17.5.  „Dzień Pasażera” 

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez Urząd Transportu 

Kolejowego od 2011 r. Z inicjatywy Prezesa UTK na dworcach kolejowych w całej Polsce organizowane 

są bezpłatne spotkania z pasażerami na temat przysługujących im praw. Podróżni mają okazję 

porozmawiać o problemach związanych z transportem kolejowym, uzyskać poradę w indywidualnych 

sprawach, a także wymienić się z pracownikami UTK swoimi spostrzeżeniami w zakresie funkcjonowania 

transportu kolejowego. Podczas spotkań dostępne są także materiały informacyjno-edukacyjne 

dotyczące praw przysługujących pasażerom w transporcie kolejowym oraz wskazujące możliwości 

dochodzenia roszczeń.  

Jednym z elementów spotkań jest badanie ankietowe, które dotyczy m.in. satysfakcji pasażerów z usług 

oferowanych na dworcach i w pociągach. W 2017 r. w 5 polskich miastach – Opolu, Częstochowie, 

Bydgoszczy, Gliwicach i Szczecinie – podróżni wypełnili łącznie 438 takich ankiet, odpowiadając 

na pytania o dostępność usług, poziom obsługi, bezpieczeństwo i inne kwestie związane z podróżowaniem 

koleją. Blisko 80% ankietowanych stwierdziło, że kampania informacyjno-edukacyjna taka jak „Dzień 

Pasażera” jest dla nich ważna, a uzyskane informacje są przydatne. 

Podczas „Dnia Pasażera” w punkcie informacyjnym UTK można spotkać pracownika UTK biegle 

posługującego się Polskim Językiem Migowym, który chętnie tłumaczy osobom głuchym i niedosłyszącym 

wszelkie kwestie związane z prawami pasażerów w transporcie kolejowym. Dla osób niewidomych 

dostępne są ulotki w języku Braille'a. 
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17.6. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością  

W działania z zakresu bezpieczeństwa pasażerów wpisują się także podejmowane przez Prezesa UTK 

inicjatywy zmierzające do poprawy dostępności taboru kolejowego i stacji pasażerskich dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Inicjatywy realizowane przez 

Prezesa UTK są zbieżne z obowiązującą na poziomie Unii Europejskiej polityką transportową. Zgodnie 

z nią pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się powinni mieć 

zapewnioną możliwość korzystania z usług kolei przynajmniej na warunkach i zasadach porównywalnych 

z pozostałymi pasażerami. W celu zapewnienia tego typu możliwości podróżowania koleją niezbędne jest 

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno taboru, którym wykonywane 

są przejazdy, jak również dworców oraz peronów (np. poprzez usunięcie barier architektonicznych, 

ich właściwe oznakowanie, zainstalowanie linii prowadzących dla osób niewidomych, punktów uwagi, 

pętli indukcyjnych czy wind oraz podnośników). Dlatego Prezes UTK, odpowiadając na wpływające 

prośby pasażerów o interwencje oraz skargi w sprawach indywidualnych, zgłasza podmiotom sektora 

transportu kolejowego zidentyfikowane w ramach własnych działań potrzeby podjęcia odpowiednich 

zmian systemowych, których celem jest poprawa dostępności. 

Jednocześnie w ramach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym 

w 2017 r. Prezes UTK kontynuował planowe działania kontrolne, a w wymagających tego sytuacjach 

prowadził kontrole ad hoc. Podczas kontroli z zakresu praw pasażerów sprawdzany był także sposób, 

w jaki zobowiązane do tego podmioty zapewniały pomoc osobom z niepełnosprawnościami podróżującym 

koleją. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze, w szczególności, 

gdy dochodziło do niezapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, Prezes UTK 

wdrażał odpowiednie działania wynikające z ustawowych kompetencji. 

W ramach działań na rzecz poprawy sytuacji pasażerów z niepełnosprawnością w 2017 r. swoją 

działalność kontynuowały powołane przy Prezesie UTK Rada Ekspertów ds. osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się oraz Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Członkami Rady Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się są specjaliści z zakresu 

projektowania uniwersalnego, przedstawiciele osób z niepełnosprawnością, eksperci z obszaru 

transportu zbiorowego oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. Celem Rady jest m.in. 

wyznaczanie kierunków systemowych zmian podejmowanych przez Prezesa UTK w tym obszarze, a także 

identyfikacja problemów wymagających systemowych interwencji.  

W skład Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się, działającego pod 

przewodnictwem Prezesa UTK, wchodzą przedstawiciele pasażerskich przewoźników kolejowych, 

zarządców infrastruktury i grupy PKP S.A. Misją zespołu jest nie tylko bieżące reagowanie na występujące 

problemy w zakresie korzystania przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się z usług transportu 

kolejowego, ale także opracowywanie spójnych rozwiązań i propozycji ukierunkowanych na poprawę 

dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością. 

Na zlecenie UTK w 2017 r. została opracowana i opublikowana „Ekspertyza w zakresie dostępności 

kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością 

poruszania”. Intencją sporządzenia dokumentu było przedstawienie warunków, których realizacja 

zapewnia tworzenie kolei dostępnej dla wszystkich kategorii pasażerów w transporcie kolejowym. Z tego 

względu w opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące m.in. idei projektowania uniwersalnego, 

obowiązujących przepisów prawa, ogólnych założeń funkcjonalnych obiektów i terenów integracyjnych 

węzłów przesiadkowych wraz z obiektami obsługi podróżnych oraz wytycznych w zakresie udostępnienia 

ww. przestrzeni osobom z ograniczeniami w mobilności i percepcji. 

Ponadto w 2017 r., na zlecenie Prezesa UTK, przeprowadzony został audyt dostępności serwisów 

internetowych przeznaczonych dla pasażerów kolei. Audytem objęto 18 takich serwisów. W toku badania 

eksperci uznali, że tylko dwie witryny spełniają najwyższe standardy dostępności cyfrowej dla osób 
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z niepełnosprawnością (z dysfunkcjami wzroku i/lub słuchu). Ponad 70% audytowanych witryn przyznano 

ocenę niedostateczną.  

17.7. Poprawa bezpieczeństwa pasażerów kolei 

W 2017 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło 1151 skarg i zapytań pasażerów. 33  sprawy 

dotyczyły bezpośrednio zagadnień związanych z bezpieczeństwem osobistym pasażerów. 

W zgłoszeniach podróżni poruszyli wiele istotnych kwestii, m.in. problemy z niedostosowaniem składu 

danego pociągu do rzeczywistej frekwencji czy nieodpowiednie warunki przewozu. Ponadto zwracano 

uwagę na niewłaściwe informowanie podróżnych o zatrzymywaniu się części wagonów poza krawędzią 

peronową (gdy skład pociągu był dłuższy niż perony na stacjach zatrzymań) oraz na niewłaściwy stan 

infrastruktury peronowej. Pasażerowie opisywali także przypadki uszkodzeń ciała czy kradzieży bagażu, 

do których dochodziło podczas podróży koleją. Każde tego typu sygnały zostały poddane szczegółowej 

analizie, a w uzasadnionych przypadkach Prezes UTK podejmował stosowne działania w celu wyjaśnienia 

(wraz z podmiotami odpowiedzialnymi) wszystkich okoliczności zdarzenia (w tym działania kontrolno-

nadzorcze).  

11 czerwca 2017 r. w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz 

sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. Rozporządzenie zmieniło dotychczas istniejące przepisy, 

wprowadzając zakaz umieszczania na wagonach i pojazdach kolejowych dodatkowych napisów lub innych 

informacji reklamowych, w szczególności folii oklejającej szyby w oknach i drzwiach pojazdów. 

Wprowadzenie takiego zakazu ma na celu zapewnienie nie tylko większego komfortu pasażerom, 

ale przede wszystkim bezpieczeństwa podczas podróży. Inicjatorem tej zmiany prawnej był Prezes UTK. 

W opinii Prezesa UTK, potwierdzonej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, umieszczanie 

folii lub jakiegokolwiek innego tworzywa na oknach lub drzwiach zewnętrznych może sprowadzać realne 

zagrożenie dla zdrowia i życia podróżnych. Podczas akcji ratunkowej folia może utrudnić strażakom 

rozbicie szyb i dotarcie do poszkodowanych. Dodatkowo obecność folii może utrudniać ekipie ratowniczej 

prowadzącej rozpoznanie, czy w wagonach nadal znajdują się pasażerowie. 

17.8. Współpraca z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa z innych państw 
członkowskich 

Prezes UTK prowadzi szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

Jednym z narzędzi temu służących są zawierane porozumienia międzynarodowe, których wykaz 

prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 41 Wykaz porozumień UTK na rzecz bezpieczeństwa 

Instytucja Tytuł Data podpisania 

Państwowa Inspekcja 
Kolejowa przy 
Ministerstwie Transportu 
i Łączności Republiki 
Litewskiej (NSA LT)  

Porozumienie dotyczące koordynacji 
metod działań nadzorczych 

21 stycznia 2015 r. 

Prezes Krajowego Urzędu 
Transportu (NSA HU) - 
Węgry 

Porozumienie dotyczące koordynacji 
metod działań nadzorczych 

5 grudnia 2016 r. 

Dyrektor Władzy Kolei 
Republiki Czeskiej 
(NSA CZ) 

Porozumienie dotyczące koordynacji 
metod działań nadzorczych 

23 października 2017 r. 
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Na mocy porozumień prowadzona jest m.in. wymiana informacji pomiędzy krajowymi władzami 

bezpieczeństwa (National Safety Authority, NSA) na temat działalności danych przewoźników 

kolejowych, planach i strategiach działania organów nadzoru, a także w zakresie wyników działań 

nadzorczych prowadzonych wobec tych przedsiębiorców, którzy posiadają certyfikat Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem część A wydany w jednym kraju członkowskim, a część B w innym. Dzięki 

wspólnemu nadzorowi możliwe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

Najnowsze porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnego nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego 

operującymi w Polsce i w Czechach, podpisali 23 listopada 2017 r. w Pradze Dyrektor Władzy Kolei 

Republiki Czeskiej (Drážní Úřad) Jiří Kolář oraz w imieniu Prezesa UTK – Wiceprezes UTK Kamil Wilde. 

Drážní Úřad jest czeskim odpowiednikiem Urzędu Transportu Kolejowego, którego misją jest utrzymanie 

i zwiększenie bezpieczeństwa pracy kolei. Drážní Úřad jako centralna instytucja administracji publicznej 

ds. transportu kolejowego przeprowadza działania kontrolne i nadzorcze w tym sprawuje również nadzór 

państwowy na kolei w obszarze prawa budowlanego, a także w zakresie podejmowanych czynności 

przewozowych. 

Głównym celem podpisania porozumienia pomiędzy krajowymi organami ds. bezpieczeństwa Polski 

i Czech jest ustalanie zasad komunikacji i współpracy pomiędzy stronami w związku z zapewnieniem 

działań nadzorczych w sposób kompletny i skoordynowany. Organy podpisujące porozumienie 

zobowiązują się do dostarczania informacji o przedsiębiorstwach kolejowych, które posiadają certyfikat 

części A wydany w swoim kraju oraz certyfikat bezpieczeństwa części B wydany w kraju, z którym zostało 

ono podpisane. Zakres informacji podlegający wymianie pomiędzy organami to także m.in. liczba 

stwierdzonych niezgodności, poziom bezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych, czy 

działania nadzorcze wobec podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM).  

Wymiana informacji pomiędzy organami odbywa się w cyklu rocznym. Z NSA LT (Litwa) współpraca trwa 

już od 2015 r., a z NSA HU (Węgry) od 2016 r. 

17.8.1. Współpraca z organizacjami działającymi na rynku kolejowym 

W 2017 r. Prezes UTK zawarł szereg porozumień z organizacjami działającymi na rynku kolejowym. 

Współpraca z takimi podmiotami ma przede wszystkim poprawić wymianę doświadczeń i wiedzy 

pomiędzy podmiotami, ale również ma pozwolić uzyskać dostęp do opinii niezależnych ekspertów. 

24 stycznia 2017 r. podpisane zostało porozumienie z Fundacją „ProKolej” w sprawie współdziałania 

i koordynacji przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego. Strony 

porozumienia zobowiązały się do wzajemnej wymiany informacji istotnych dla środowiska związanego 

z transportem kolejowym.  

12 września 2017 r. Prezes UTK zawarł porozumienie ze Związkiem Niezależnych Przewoźników 

Kolejowych. Jego głównym celem jest współdziałanie i koordynacja przedsięwzięć edukacyjnych 

i informacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Strony dodatkowo 

zobowiązały się do wymiany informacji, opinii i analiz z zakresu transportu kolejowego.  

6 grudnia 2017 r. Prezes UTK podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 

Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Strony umowy wyraziły wolę współdziałania i koordynacji 

przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

Porozumienie ma również na celu lepszą wymianę informacji i opinii dotyczących transportu kolejowego, 

pomiędzy Urzędem a Stowarzyszeniem. 
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17.8.2. Współpraca z organami krajowymi 

W 2017 r. Prezes UTK zawarł porozumienia, które mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy UTK a innymi jednostkami.  

11 stycznia 2017 r. Prezes UTK zawarł porozumienie z Dyrektorem Transportowego Dozoru 

Technicznego. Celem porozumienia jest wspólne rozwijanie i zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W porozumieniu wyszczególnione zostały następujące 

obszary współpracy: prowadzanie nadzoru nad podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie pojazdów 

kolejowych, problematyki spawalnictwa w transporcie kolejowym, problematyki przewozu towarów 

niebezpiecznych, nadzoru nad urządzeniami technicznymi, zainstalowanymi na obszarze kolejowym, 

w pojazdach kolejowych, na bocznicach kolejowych oraz na kolejach linowych.  

22 marca 2017 r. Prezes UTK podpisał porozumienie z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 

Porozumienie zostało zawarte w celu rozwoju i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym. Jako zakres współpracy strony wskazały: prowadzenie działań w oparciu 

o wspólnie przyjęte zasady i tzw. dobre praktyki mające na celu upowszechnianie wiedzy, wpieranie 

inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa przy eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, 

wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia nadzoru nad utrzymaniem obiektów budowlanych oraz 

przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.  

30 sierpnia 2017 r. Prezes UTK zawarł porozumienie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Umowa 

ma na celu wymianę informacji, prowadzenie działań w dążeniu do poprawy stanu bezpieczeństwa 

i rozwoju sektora transportu kolejowego oraz upowszechnianie wiedzy o uregulowaniach związanych 

z funkcjonowaniem kolei, interoperacyjnością, normalizacją i standaryzacją kolei.  
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17.8.3. Współpraca z uczelniami wyższymi 

W 2017 r. Prezes UTK kontynuował rozszerzanie współpracy Urzędu z Uczelniami wyższymi.  

20 grudnia 2017 r. podpisane zostało porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Celem 

tego porozumienia jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy stronami oraz wymiana wzajemnych 

doświadczeń, wiedzy i potencjału w zakresie realizacji celów badawczych, edukacyjnych oraz rozwoju 

kadr w zakresie transportu kolejowego. 

 

 

 

17.8.4. Współpraca międzynarodowa 

Prezes UTK kontynuując współpracę międzynarodową podpisał porozumienie Geographical Interest 

Group Central Ester North (GIG CEN). Jest to porozumienie wielostronne pomiędzy krajowymi organami 

ds. bezpieczeństwa Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Holandii oraz Węgier, mające na celu wspólne 

uznawanie procedur dopuszczenia do eksploatacji lokomotyw i taboru pasażerskiego.  

W ramach porozumienia określone zostały kategorie badań i testów jednakowe dla wszystkich krajów, 

co ma pozwolić ograniczyć dublowanie badań w ramach dopuszczania taboru w więcej niż jednym kraju, 

będącym sygnatariuszem porozumienia. 
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18. Kultura bezpieczeństwa 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego, Prezes UTK kontynuuje znaczące projekty, 

które skierowane są nie tylko do podmiotów rynku kolejowego, ale także do całego społeczeństwa. 

Deklaracja oraz Konkurs Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym są kluczowymi inicjatywami, dzięki 

którym przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, dbają także o kształtowanie 

świadomości swoich pracowników. Wśród zasad rozwijanych w ramach powyższej koncepcji należy 

wskazać m.in. brak tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych, akceptowanie 

standardów bezpieczeństwa czy ukierunkowanie na znalezienie rozwiązania. Szczególnie ważne jest 

kształtowanie czynnika ludzkiego w kwestii bezpiecznego transportu kolejowego, ponieważ to właśnie 

kompetencje, zachowania i doświadczenia pracowników wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie 

branży kolejowej. W związku z tym pracownikom powinny być zapewnione odpowiednie warunki pracy, 

narzędzia, szkolenia i procedury. 

Dotychczas „Deklarację” podpisało 177 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych 

z rynkiem kolejowym, a także z pozostałych sektorów transportu (lotnictwo) oraz organów administracji 

państwowej. 

Sygnatariusze Deklaracji są uprawnieni do udziału w Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie 

kolejowym”, który jest organizowany od 2016 r. jako kontynuacja podpisanej „Deklaracji w sprawie 

rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Celem konkursu jest nagradzanie lub 

wyróżnianie osób lub podmiotów, które swoją pracą, dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom 

lub promowaniem właściwych postaw, przyczyniają się do podnoszenia kultury bezpieczeństwa 

w transporcie kolejowym oraz możliwość docenienia i nagrodzenia osób, które swoim zachowaniem 

lub działaniem wdrażają zasady kultury bezpieczeństwa w codziennej pracy.  

Z każdym rokiem zaangażowanie sygnatariuszy w promowanie kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa 

rośnie. Stosowane rozwiązania, systematycznie wdrażane i doskonalone, stają się fundamentem 

dojrzałego postrzegania priorytetu w postaci bezpieczeństwa. 
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Projekt ten jest w dalszym ciągu kontynuowany i stale rozwijany. Poprzez doskonalenie formuły konkursu 

Prezes UTK oddziałuje na coraz szersze grono uczestników sektora kolejowego, a także poza nim. 

W 2017 r. odbyła się II edycja konkursu, w której Sygnatariusze mogli zgłaszać swoje prace 

w 5 kategoriach: 

˗ Rozwiązanie techniczne; 

˗ Rozwiązanie systemowe; 

˗ Czynnik ludzki – edukacja; 

˗ Pasażer z niepełnosprawnością; 

˗ Praca dyplomowa. 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostały przyznane przez specjalnie powołaną w tym celu kapitułę, 

którą tworzą Prezes UTK, Sekretarz oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. Podmioty, których 

zgłoszenia zwyciężą w konkursie otrzymają nagrody – statuetki kultury bezpieczeństwa oraz możliwość 

posługiwania się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa przez rok od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu. Kapituła może przyznać również wyróżnienia w konkursie za szczególne osiągnięcia 

w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz integracji osób z niepełnosprawnością. 

5 grudnia 2017 r. odbył się finał II edycji Konkursu, w którym wręczono nagrody przedsiębiorstwom 

kolejowym wprowadzającym rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na kolei. Kapituła nagrodziła 

cztery przedsiębiorstwa kolejowe oraz uczelnię wyższą i jej absolwenta. Wyróżnienie otrzymał 

maszynista, dzięki któremu zminimalizowano skutki wypadku kolejowego oraz sześć przedsiębiorstw 

wykazujących dbałość o poziom kultury bezpieczeństwa.  

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” otrzymała Pol-Miedź Trans sp. z o.o. za działania na rzecz 

rozwoju szkolnictwa w obszarze transportu kolejowego. Spółka wspiera szkolnictwo zawodowe 

dla pracowników sektora transportu kolejowego poprzez patronat, wsparcie techniczne oraz finansowe. 
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W kategorii „Pasażer z niepełnosprawnością” nagrodę otrzymała „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

za wzorcowe świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością. We wszystkich kasach biletowych, 

własnych i agencyjnych, spółka zamontowała pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom 

słabosłyszącym z odpowiednio wyposażonymi aparatami słuchowymi. W kasach i w pociągach dostępna 

jest usługa Wideo tłumacza języka migowego. 

W kategorii „Praca dyplomowa” nagrodzony został Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki 

Poznańskiej oraz autor zwycięskiej pracy Pan Marcin Łachajczyk za pracę dyplomową „Zarządzanie 

ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu”. 

W pracy przedstawiono proces zarządzania ryzykiem zagrożeń metodą RC-Risk na przejazdach kolejowo-

drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu. Zastosowane w pracy proaktywne podejście 

do kwestii bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest jednym z filarów kultury 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Spółka Track Tec S.A. została nagrodzona w kategorii „Rozwiązanie systemowe” za pociąg zabudowy 

rozjazdów. Rozwiązanie to służy do przewozu zmontowanych bloków rozjazdów kolejowych 

bezpośrednio z hali montażu na plac budowy i ich ułożenie w torze wprost z wagonów. Pozwala 

to na zachowanie geometrii rozjazdu od momentu produkcji do jego finalnej zabudowy oraz 

na zwiększenie odpowiedzialności producenta za jakość zabudowanych rozjazdów. 

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Infra SILESIA S.A. za wdrożenie modelu 

wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury 

technicznej podziemnej i naziemnej. Podczas prowadzenia prac budowlanych na sieci kolejowej 

ograniczone zostają np. uszkodzenia kabli czy instalacji. 

Kancelaria DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci sp. p. otrzymała wyróżnienie za prowadzenie bloga 

„Kolej na prawo”. Bloga prowadzą adwokaci zajmujący się na co dzień prawem kolejowym, co gwarantuje 

dobór tematyki mający praktyczne znaczenie dla pracowników kolei. 

PKP Cargo S.A. zostało wyróżnione za propagowanie Programu Wsparcia Powypadkowego, 

zapewniającego kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program umożliwia rozmowę z doświadczonym psychologiem, 

pomoc w problemach zawodowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo w szkoleniach 

obejmujących tematyką radzenie sobie w sytuacjach stresowych. 

Fundacja Grupy PKP otrzymała wyróżnienie za edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 

na obszarze kolejowym. Podczas spotkań, wycieczek na obiekty kolejowe oraz przejazdów pociągami 

blisko 3,5 tys. uczniów mogło w praktyce poznać zasady bezpiecznego zachowania. 

PKP Energetyka S.A. została wyróżniona za wprowadzenie nowych standardów i organizacji pracy 

w zakresie zarządzania i utrzymania taboru kolejowego z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Zastosowanie 

Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie i usprawnianie wszystkich obszarów w procesie zarządzania 

i utrzymania pojazdów kolejowych, poprzez eliminowanie i zapobieganie problemom oraz powstawanie 

innowacyjnych rozwiązań. 

PKP PLK otrzymała wyróżnienie za wdrożenie Systemu Wspomagania Dróżnika Przejazdowego. System 

powstał, aby ułatwić i usprawnić pracę dróżników, przyczynić się do lepszej organizacji, a tym samym 

do bezpieczniejszych warunków wykonywania czynności związanych z ruchem pociągów. 

Kolejne wyróżnienie przypadło spółce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. 

za opracowanie i wdrożenie „długiej płozy”. Dzięki przedłużonemu ramieniu uzyskujemy zmniejszenie 

ryzyka uszkodzenia ciała, jakie występuje przy stosowaniu klasycznej płozy hamulcowej. Rozwiązanie 

spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników. 
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Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” sp. z o.o. zostało wyróżnione za opracowanie 

i doskonalenie Urządzeń Ochrony Zwierząt, ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami. Autorska 

metoda chroniąca pociągi i zwierzęta jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, 

o czym świadczy rosnące zainteresowanie zagranicznych zarządców infrastruktury. 

Wyróżnienie otrzymał również maszynista Pan Janusz Wyżlic, który zminimalizował skutki wypadku 

pociągu PolRegio, jadącego z prędkością 100 km/h na trasie z Bydgoszczy do Olsztyna. Podczas remontu 

wiaduktu na tory spadła ogromna betonowa płyta i gdyby nie hamowanie i ewakuacja pasażerów 

z zagrożonej części składu cała sytuacja mogłaby się zakończyć tragedią. 

Każde z indywidualnie opracowanych i podjętych działań, które rozwijane są w ramach projektu „Kultura 

bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, przekłada się na zmniejszenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia wypadku lub złagodzenie jego skutków. A przecież negatywne skutki zdarzeń - choćby 

w niewielkim stopniu - odczuwa każdy uczestnik systemu kolejowego. Projekt uwidacznia również 

różnorodność obszarów, na których można podejmować działania przyczyniające się do rozwoju idei 

kultury bezpieczeństwa oraz wpływające w sposób pozytywny na bezpieczeństwo transportu 

kolejowego. 
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19. Projekty i kampanie 

19.1. Akademia UTK  

Od 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego realizowany jest projekt Akademia UTK. Celem projektu 

jest transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi pracownikami UTK (w ramach bloku UTK dla UTK) oraz 

pomiędzy pracownikami UTK a uczestnikami szeroko rozumianego rynku kolejowego (w ramach bloku 

Akademii Wiedzy Kolejowej). Zadanie to realizowane jest poprzez organizację nieodpłatnych szkoleń 

i warsztatów. By uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu wystarczy założyć konto 

na platformie Akademii i dokonać rejestracji na wybrane szkolenie. Po każdym szkoleniu uczestnicy 

za pośrednictwem platformy mają obowiązek wypełnić ankietę ewaluacyjną i mogą pobrać zaświadczenie 

potwierdzające ich udział w szkoleniu.  

Zdaniem Kierownictwa UTK, rola Prezesa UTK jako organu będącego krajową władzą bezpieczeństwa, 

nie może ograniczać się jedynie do wprowadzania sankcji. Większą skuteczność na poprawę 

bezpieczeństwa mają podejmowane przez UTK działania prewencyjne, między innymi działania związane 

z podnoszeniem kompetencji osób mających bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa, tj. zarówno 

uczestników szeroko rozumianego rynku kolejowego jak i inspektorów UTK prowadzących kontrole 

w podmiotach kolejowych, a także pozostałych pracowników UTK prowadzących postępowania 

administracyjne. W 2017 r. przeprowadzono w ramach Akademii UTK 14 szkoleń, w których łącznie 

uczestniczyło 1046 pracowników podmiotów działających na rynku kolejowym. Główne tematy 

zrealizowane w ramach tego bloku to: 

˗ proces szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego; 

˗ szkolenie z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym i określonych w niej nowych 

kompetencjach Prezesa UTK; 

˗ szkolenie dla audytorów w przedsiębiorstwach kolejowych (SMS, MMS, ISO); 

˗ warsztaty dla członków komisji badających zdarzenia kolejowe; 

˗ funkcjonowanie obiektów infrastruktury usługowej; 

˗ IV pakiet kolejowy - nowe rozwiązania; 

˗ funkcjonowanie kolei wąskotorowych; 

˗ przepisy dotyczące maszynistów (SOLM); 

˗ funkcjonowanie bocznic i obiektów infrastruktury usługowej - wymagania prawne; 

˗ podsumowanie i doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi; 

˗ utrzymanie pojazdów kolejowych po zmianach rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków 

technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych; 

˗ szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań przez komisje kolejowe oraz proaktywnego 

badania wydarzeń kolejowych w ramach SMS; 

˗ szkolenie dla audytorów MMS, SMS, ISO; 

˗ normalizacja dla kolejnictwa. 

W ramach bloku UTK dla UTK zorganizowano 42 szkolenia, w których uczestniczyły łącznie 502 osoby. 

Pośród tematów czysto administracyjnych związanych z realizacją szkoleń dotyczących sprawnej 

realizacji zadań i poprawy komfortu pracy jak Skuteczna komunikacja, obsługa programów 

komputerowych czy też kursów języka angielskiego i języka migowego odbyły się szkolenia stricte 



 

 171 

  Projekty i kampanie 

związane z poszerzaniem wiedzy w zakresie technicznym i procedur związanych z przeprowadzaniem 

kontroli. W tym zakresie zrealizowano następujące szkolenia: 

˗ szkolenie MOPS (Model Oceny Poziomu Systemów); 

˗ badania NDT w kolejnictwie. Badania pełnych i drążonych osi zestawów kołowych, badania 

obręczy i kół zestawów kołowych; 

˗ prawa osób z niepełnosprawnościami w praktyce oraz sposób prowadzenia kontroli ich przewozu; 

˗ zagadnienia związane z prowadzeniem działań kontrolnych podsystemów i elementów 

bezpieczeństwa stanowiących wyposażenie urządzeń kolei linowych; 

˗ utrzymanie i diagnostyka pojazdów kolejowych; 

˗ bezpieczeństwo przewozu koleją towarów niebezpiecznych w zakresie działań nadzorczych 

realizowanych przez Prezesa UTK. 

Od początku realizacji projektu zrealizowano 78 szkoleń, w których uczestniczyły łącznie 1934 osoby. 

Szkolenia realizowane w ramach projektu cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego też 

w przyszłości UTK zamierza rozwijać działalność w zakresie podnoszenia kompetencji swoich 

interesariuszy. 

 

19.2. „Piątki z UTK” 

Każda osoba zainteresowana zagadnieniami transportu kolejowego oraz funkcjonowaniem UTK może 

wziąć udział w cyklicznie organizowanych spotkaniach w ramach akcji „Piątki z UTK”. W 2017 r. odbyło się 

60 takich spotkań. 

W trakcie spotkań pracownicy Departamentu Planowania i Nadzoru oraz Oddziałów Terenowych 

są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania związane w rynkiem kolejowym lub działalnością Urzędu. 

W ubiegłym roku poruszane zagadnienia dotyczyły m.in. wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek 

szkolenia i egzaminowania, funkcjonowania bocznic kolejowych w świetle nowelizacji ustawy 
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o transporcie kolejowym, funkcjonowania operatorów obiektu infrastruktury usługowej, spraw 

związanych z czasem pracy maszynistów, procesu uzyskiwania licencji maszynisty, interpretacji 

przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji 

kolejowych. Istotnymi kwestiami poruszanymi na spotkaniach były również zagadnienia dotyczące 

np. systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych. Wśród 

omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek czy 

utrzymania pojazdów. 

W celu usprawnienia organizacji i przebiegu spotkań, na stronie internetowej Urzędu zamieszczony jest 

specjalny formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować właściwy termin 

spotkania. 

19.3. „Kampania Kolejowe ABC” 

W 2017 r. Prezes UTK rozpoczął realizację 4-letniego projektu edukacyjnego „Kampania Kolejowe ABC”. 

To ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci oraz ich nauczycieli 

i wychowawców. Jego celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców 

związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także 

podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.  

Głównymi odbiorcami „Kampanii Kolejowe ABC” są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ze szkół 

podstawowych (klasy I-VI). Pośredni odbiorcy projektu to nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie 

dzieci – mają oni nieoceniony wpływ na kształtowanie konkretnych nawyków, zachowań i postaw wśród 

swoich podopiecznych. 

5 kwietnia 2017 r. Prezes UTK i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę 

na dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 23,5 mln zł (całkowita wartość projektu 

to 27,6 mln zł). 
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Celem projektu „Kampania Kolejowe ABC” jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości 

i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego, 

a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Działania 

prowadzone w ramach projektu to: 

˗ zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych prowadzone w wybranych placówkach 

edukacyjnych; 

˗ kampania medialna. 

W 2017 r. Urząd Transportu Kolejowego przygotowywał poszczególne działania przewidziane w ramach 

projektu. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE w 2017 r. został stworzony nowy pakiet edukacyjny 

dla dzieci, a dla wychowawców przedszkolnych i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy I-VI) zostały 

opracowane podręczniki w wersji elektronicznej. 

8 czerwca 2017 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie została przeprowadzona lekcja 

z udziałem Pierwszej Damy RP oraz Prezesa UTK, która była symbolicznym początkiem „Kampanii 

Kolejowe ABC”. W ramach całego projektu zostanie przeprowadzonych 500 zajęć dla ok. 15 000 dzieci. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski, 

w gminach, w których na przestrzeni ostatnich lat doszło do tragicznych wypadków na przejazdach 

kolejowo-drogowych oraz na tzw. dzikich przejściach. Tego typu lekcje, w dużej mierze wymagające 

interakcji ze strony uczestników, ich zaangażowania oraz aktywnego uczestnictwa, utrwalają zasadniczy 

przekaz merytoryczny kampanii. 

 

 

Zajęcia pozytywnie i stymulująco wpływają na rozwój zdolności poznawczych dzieci, takich jak uwaga, 

myślenie przyczynowo skutkowe czy spostrzegawczość, a także na umiejętność bezpiecznego 

poruszania się w pobliżu linii kolejowych oraz umiejętność przewidywania i podejmowania właściwych 

decyzji. Zajęcia rozwijają wyobraźnię odbiorców oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

swoje i innych. Mają także wpływ na prawidłowe zachowania i reakcje na sytuacje, które występują 
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w trakcie korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na terenie kolejowym lub w jego 

pobliżu.  

Drugą warstwą projektu „Kampania Kolejowe ABC” jest, realizowana zarówno na szczeblu 

ogólnopolskim, jak i lokalnym, społeczna, informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów, której odbiorcami docelowymi są dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym oraz – pośrednio – ich rodzice, nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie. 

Kampania medialna wzmacniająca przekaz płynący z zajęć rozpocznie się jesienią 2018 r. 

Główne założenia projektu to: 

˗ stworzenie spójnego, kompletnego i uniwersalnego programu edukacyjnego, który będzie mógł 

być realizowany także po zakończeniu projektu bezpośrednio przez placówkę edukacyjną; 

˗ dostarczenie placówkom edukacyjnym narzędzi do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

(e-podręcznik dla nauczycieli, materiały edukacyjne dla dzieci, edukacyjna aplikacja internetowa); 

˗ zwiększenie stopnia zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu 

kolejowego oraz poruszania się na obszarze/w pobliżu terenów kolejowych; 

˗ podniesienie stopnia wiedzy, umiejętności praktycznych i prawidłowych zachowań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów/uczestników ruchu kolejowo-drogowego; 

˗ pozytywny wpływ uczestników projektu poprzez promowanie szeroko rozumianej kultury 

bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny, lokalnych społeczności – a w ujęciu 

globalnym na skalę całej Polski. 

Wcześniej, bo od 2013 r. Prezes UTK prowadził kampanię informacyjno-edukacyjną „Kolejowe ABC” – 

ogólnopolski program z zakresu edukacji na temat bezpieczeństwa skierowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Od tego czasu zespół edukatorów przeprowadził zajęcia dla ok. 7000 dzieci 

i młodzieży. Zajęcia odbywały się nie tylko w salach lekcyjnych, ale także na boiskach szkolnych 

lub w naturalnym środowisku, czyli na stacji kolejowej lub w pociągu.  
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