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Odpowiedzialność cywilna przewoźników kolejowych (1/2): Prawo UE 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie 

utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (obowiązuje od 15 grudnia 2012 r.) 

 

Art. 22 

(…) przedsiębiorstwo kolejowe musi być odpowiednio ubezpieczone lub posiadać odpowiednie gwarancje na 

warunkach rynkowych w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, swojej odpowiedzialności 

cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich.   

Niezależnie od tego obowiązku można wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania i profil ryzyka poszczególnych 

rodzajów usług, a zwłaszcza działania systemu kolei ze względów kulturowych lub historycznych.  

Dyrektywa Rady 95/18 z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji 

przedsiębiorstwom kolejowym utraciła moc z dniem 15 grudnia 2012 r. 

Art. 9 (nieobowiązujący) 

Przedsiębiorstwo kolejowe będzie odpowiednio ubezpieczone lub zawrze równoważne porozumienia w celu 

pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadku,  

w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich. 
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Odpowiedzialność cywilna przewoźników kolejowych (2/2): Prawo krajowe/Prawo UE 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

Art. 47 ust. 7 

Wymagania dotyczące odpowiedzialności cywilnej uznaje się za spełnione, gdy ubiegający się o udzielenie licencji 

przedsiębiorca posiada zabezpieczenie roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością lub 

zobowiąże się do dokonania ubezpieczenia działalności objętej licencją. 

Art. 47 ust. 8 

Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7, uwzględnia wymagania określone przepisami art. 12 rozporządzenia nr 

1371/2007/WE.  

Rozporządzenie NR 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

z dnia 23 października 2007 r.  

Art. 12 ust. 1 

Obowiązek określony w art. 9 dyrektywy 95/18/WE w zakresie dotyczącym odpowiedzialności wobec pasażerów 

należy rozumieć jako wymóg posiadania odpowiedniego ubezpieczenia przez przedsiębiorstwo kolejowe lub 

przedstawienia przez nie równoważnego zabezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności wynikającej  

z niniejszego rozporządzenia.  

Art. 12 ust. 2 

Komisja w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 

temat ustalenia minimalnej kwoty ubezpieczenia przedsiębiorstw kolejowych. W razie potrzeby sprawozdanie to jest 

uzupełniane odpowiednimi wnioskami lub zaleceniami w tej sprawie. 
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Odpowiedzialność cywilna – Wnioski Komisji Europejskiej  

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  

 

z dnia 14 sierpnia 2013 r. na temat stosowania Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków 

pasażerów w ruchu kolejowym 

 
Kluczowe wnioski : 

 

1. Przewoźnicy kolejowi wdrożyli przedmiotowe rozporządzenie stosunkowo skutecznie i zasadniczo 

przestrzegają wymogu zwrotu  kosztów biletu  oraz wypłaty odszkodowania za opóźnienie 

2. Rozporządzenie  nie określa  minimalnej kwoty ubezpieczenia/równoważnego zabezpieczenia w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych 

3. Zdaniem Komisji aby ubezpieczenie było odpowiednie  jego poziom należy odnieść do potencjalnych 

zobowiązań przedsiębiorców kolejowych  

4. Faktyczny poziom odpowiedzialności, zakres roszczeń, a także odpowiedzialność za uszkodzenia ciała są 

określone w przepisach prawa krajowego w większości państw członkowskich  

5. Potencjalna odpowiedzialność oraz związane z nią wymogi dotyczące ubezpieczenia zależą również od 

dochodów danego państwa 

6. Nie można uznać ubezpieczenia za odpowiednie, jeżeli wypłacenie odszkodowania nawet niewielkiej liczbie 

pasażerów przekroczy kwotę ubezpieczenia  
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Prawa pasażerów (1/2): odpowiedzialność w razie śmierci lub zranienia 

Rozporządzenie NR 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

z dnia 23 października 2007 r. 

 

Art. 13 ust. 1 

W przypadku śmierci lub zranienia pasażera przedsiębiorstwo kolejowe, niezwłocznie, a w każdym razie nie później 

niż piętnaście dni od ustalenia tożsamości osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania, wypłaca zaliczkę  

w wysokości niezbędnej do zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, proporcjonalnie do odniesionej szkody. 

Art. 13 ust. 2 

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 zaliczka w razie śmierci nie może być niższa niż 21000 EUR na pasażera. 

ZAŁĄCZNIK I 

Wyciąg z umowy międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV), będącego załącznikiem A do Konwencji  

o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) 

Art. 30. Forma i wysokość odszkodowania za śmierć i zranienie 

2. Wysokość odszkodowania (…) określa prawo krajowe. Jednakże przy zastosowaniu niniejszych przepisów 

ujednoliconych ustala się dla każdego podróżnego górną granicę w wysokości 175 000 jednostek 

obrachunkowych (SDR) jako kwotę jednorazową lub jako rentę roczną odpowiadającą tej sumie, jeżeli prawo 

krajowe przewiduje granicę maksymalną o niższej wysokości. 
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Prawa pasażerów (2/2): odszkodowanie za opóźnienie pociągu 

Rozporządzenie NR 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  

z dnia 23 października 2007 r. 

Art. 16 

W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca 

przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór 

pomiędzy: 

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony (…) 

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego  

w najbliższym dostępnym terminie albo terminie dogodnym dla pasażera 

*  Nie stosuje się na terytorium RP do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób 

Art. 17 

Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za 

opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za 

które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art. 16. Minimalna kwota odszkodowania wynosi: 

a) 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut; 

b) 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. 
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Odpowiedzialność w zakresie przewozu ładunków 

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.  

(t.j. z dnia 3 czerwca 1999 r.) 

 

Załącznik B 

Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM) 

Art. 30. Odszkodowanie w razie zaginięcia 

1. W razie całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru, przewoźnik powinien, bez jakichkolwiek dalszych 

odszkodowań, zapłacić odszkodowanie obliczone według ceny giełdowej lub w braku ceny giełdowej według 

ceny rynkowej„ lub też, jeżeli brak jednej i drugiej ceny, według wartości użytkowej towaru tego samego rodzaju 

i gatunku w czasie i miejscu, w którym towar został przyjęty do przewozu,. 

2. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać 17 jednostek obrachunkowych (SDR) za każdy brakujący 

kilogram masy brutto. 

 

Art. 32. Odszkodowanie w razie uszkodzenia 

1. W razie uszkodzenia towaru, przewoźnik obowiązany jest zapłacić, z wyłączeniem wszelkich dalszych 

odszkodowań, kwotę, o którą obniżyła się wartość towaru. Za podstawę do obliczenia tej kwoty przyjmuje się 

procent, o który w miejscu przeznaczenia obniżyła się wartość towaru, ustalona zgodnie z art. 30. 
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Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska 

Dyrektywa 2004/35 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu z dnia 21 kwietnia 2004 roku  

Art. 8 ust. 1 

Podmiot gospodarczy ponosi koszty działań zapobiegawczych i zaradczych podjętych na podstawie niniejszej 

dyrektywy. 

Przez środki zaradcze rozumie się: 

Działanie lub szereg działań, włącznie ze środkami łagodzącymi lub tymczasowymi, podejmowanych 

w celu przywrócenia, odbudowania właściwego stanu lub zastąpienia zasobów naturalnych, które doznały 

uszczerbku, i/lub ich osłabionej użyteczności, lub zapewnienia równoważnej alternatywy dla tych zasobów lub 

użyteczności 

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

Art. 22 ust. 1 

Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska.  
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Stan prawny - podsumowanie 

1. Prawo unijne  nakłada na przewoźników kolejowych obowiązek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia 

lub odpowiednich gwarancji na warunkach rynkowych w celu pokrycia swojej odpowiedzialności cywilnej  

2. Ubezpieczenie obejmować ma w szczególności pasażerów, bagaż, przesyłki, pocztę i osoby trzecie 

3. Prawo UE nie określa kryteriów, według których można oceniać sumę ubezpieczenie OC lub gwarancji  jako 

odpowiednie, nie określa tym samym minimalnej kwoty ubezpieczenia lub gwarancji  

4. Zdaniem Komisji aby kwota ubezpieczenia/gwarancji  była odpowiednia, jej poziom zależy od potencjalnych 

zobowiązań przewoźników kolejowych  

5. Większość państw członkowskich posiada przepisy krajowe określające minimalną kwotę odpowiedzialności 

cywilnej przewoźników kolejowych  

6. Prawo UE określa kwoty odszkodowań wypłacanych przez przewoźników w kilku przypadkach  

• Zaliczka za śmierć lub zranienie pasażera – co najmniej 21 tys. euro 

• Spóźnienie pociągu – zwrot całkowitych kosztów biletu / zwrot 50% biletu / zwrot 25% biletu 

• Odszkodowanie jednorazowe lub renta roczna za śmierć lub zranienie podróżnego – maksymalnie  

175 000 SDR 

• Odszkodowanie za zaginięcie lub utratę ładunku – maksymalnie 17 SDR / kg 
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Polisy OC polskich przewoźników kolejowych wykazują duże zróżnicowanie 

towarowy pasażerski

max >100 mln ~80 mln

min 0,1 mln 1 mln

średnia 20,2 mln 17,6 mln

przewoźnik
wartość polisy 

Wartości polis OC przewoźników kolejowych w Polsce (2012) 

• Polisy przewoźników wykazują duże zróżnicowanie, sięgające kilku tysięcy razy w przypadku przewoźników towarowych  

i kilkadziesiąt razy w przypadku pasażerskich 

• Obecnie nie istnieją reguły wyznaczania sumy ubezpieczenia OC przewoźników 

• Przewoźnicy oceniają wielkość ponoszonego ryzyka według zindywidualizowanych kryteriów, właściwych dla funkcjonowania 

wyłącznie swojego własnego przedsiębiorstwa 

• W związku ze zróżnicowaniem sum ubezpieczenia, nie ma pewności, że każdy przewoźnik jest wystarczająco ubezpieczony 
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Rozwiązaniem preferowanym w Europie jest minimalna suma ubezpieczenia 

183

70 65

50
41

33

10,2 10 10 10
0,5 0,43 0,43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

m
ln

 e
u

ro

Minimalne sumy ubezpieczenia OC w transporcie kolejowym w krajach europejskich (mln euro) 

• Rozwiązanie obowiązujące w kilkunastu krajach europejskich 

• Występują duże wahania wymaganych sum ubezpieczenia 

• Suma może różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (przewozy osobowe / towarowe, przewoźnik / zarządca) 

• Istnieją pewne różnice w zakresie ochrony ubezpieczeniowej OC w poszczególnych krajach 

• Kraje, które nie przyjęły minimalnej sumy ubezpieczenia, rozpatrują tę kwestię indywidualnie dla każdego przewoźnika, biorąc 

pod uwagę skalę i typ jego działalności 
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Brak zależności między minimalną sumą ubezpieczenia OC a bezpieczeństwem transportu 

kolejowego w poszczególnych krajach  
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• Analiza pokazuje, że zasadniczo brak jest zależności między bezpieczeństwem sieci kolejowej w poszczególnych krajach 

(mierzonym liczbą pockm na 1 wypadek) a minimalną sumą ubezpieczenia 

• Rozbieżności między sumami ubezpieczenia w poszczególnych krajach wynikają prawdopodobnie z przyczyn częściowo 

niemierzalnych, takich jak ogólna świadomość ubezpieczeniowa 

Niskie bezpieczeństwo Wysokie bezpieczeństwo 

Wypadkowość transportu kolejowego a minimalna suma ubezpieczenia OC w krajach europejskich 

  
Min. suma 

ubezpieczenia  
(mln euro) 

liczba 
wypadków 

(2011) 

tys. pockm 
(2011) 

liczba pockm  
/ 1 wypadek 

(tys.) 

Wielka Brytania 183 82 560 558 6 836 

Holandia 10 24 138 654 5 777 

Dania 41 18 78 319 4 351 

Szwecja 33 48 140 339 4 253 

Szwajcaria 65 57 214 947 3 307 

Niemcy 10,2 329 1 049 236 3 189 

Włochy 50 122 356 056 2 918 

Belgia 70 52 94 514 1 818 

Austria 10 90 151 930 1 688 

Portugalia 10 27 37 209 1 378 

Łotwa 0,43 35 18 471 528 

Litwa 0,5 37 15 322 414 

Polska   843 212 551 252 

Dane Eurostat, KE 
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Stan obecny ubezpieczeń OC w Polsce i w Europie - podsumowanie 

1. Polisy OC przewoźników kolejowych w Polsce wykazują duże zróżnicowanie – brak jednolitych reguł 

wyznaczania sumy OC przewoźników 

2. W kilkunastu krajach UE przyjęto regulacje dotyczące minimalnej sumy ubezpieczenia 

3. Minimalne sumy ubezpieczenia w poszczególnych krajach wyznaczane są według indywidualnych 

kryteriów przyjętych przez każdy kraj 
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Agenda spotkania 

1. Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności przewoźników kolejowych 

2. Ubezpieczenie OC przewoźników kolejowych w Polsce i w innych krajach UE – 

stan obecny 

3. Wnioski z analizy ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych 

4. Oszacowanie maksymalnej możliwej straty na podstawie zdarzeń historycznych 

5. Dyskusja 
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Pożądane cechy systemu ubezpieczenia OC 

PROSTOTA 

BEZPIECZEŃSTWO 

OSIĄGALNOŚĆ FINANSOWA 

Administracja i kontrola UTK ograniczona do minimum; eliminacja czynnika subiektywnego 

Odpowiednia suma ubezpieczenia*, umożliwiająca pokrycie roszczeń 

Minimalizacja wpływu ekonomicznego na działalność przewoźników i barier wejścia na rynek 

* Suma ubezpieczenia równoważna jest kwocie odpowiedzialności dla innych metod zabezpieczenia, np. gwarancji 

bankowej  
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Ustalenie minimalnej wymaganej 

sumy ubezpieczenia OC 

Różnice w skali działalności 

przewoźników odzwierciedlone na 

poziomie składki 

Możliwe odstępstwa od minimalnej 

sumy ubezpieczenia za zgodą UTK 

Szeroki zakres ubezpieczenia OC 

Możliwy model OC przewoźników kolejowych w Polsce 

1 

2 

3 

4 

• Ruch na sieci kolejowej ma charakter mieszany 

• Wszyscy przewoźnicy prowadzący ruch na otwartej sieci kolejowej podlegają 

podobnym ryzykom i mogą być sprawcami katastrofy kolejowej 

• Roczny agregat (limit odpowiedzialności) 

• Poziom składki odzwierciedla „ekspozycję na ryzyko”, tj. 

prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia 

• Poziom składki zależny jest od pracy przewozowej, przychodów przewoźnika 

oraz szkodowości 

• Ekspozycja na ryzyko małego przewoźnika jest niższa niż dużego przewoźnika 

• Obniżenie minimalnej sumy ubezpieczenia dla przewoźników, którzy  

w oczywisty sposób ponoszą mniejsze ryzyka, np. przewoźników 

wąskotorowych, operatorów bocznic, przewoźników wykonujących przewozy 

wyłącznie na wydzielonej sieci kolejowej 

• Indywidualna ocena ryzyka przewoźnika 

• Decyzja UTK 

• Ubezpieczeniem objęci będą: 

− Pasażerowie (śmierć, uszczerbek na zdrowiu), bagaż 

− Osoby trzecie, straty rzeczowe i osobowe 

− Ładunek do wysokości wymaganej przez COTIF 

− Tabor, infrastruktura 

− Straty finansowe przewoźników wynikające ze spóźnień 

− Szkody środowiskowe do wysokości limitu 
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Osoby trzecie 

 Śmierć 

 Uszczerbek na zdrowiu 

 Szkody rzeczowe (mienie) 

 

 

Pasażerowie 

 Śmierć 

 Uszczerbek na zdrowiu 

 Utrata bagażu z winy 

przewoźnika 

OC nie uwzględnia 

odszkodowań z tytułu 

opóźnień pociągów według 

rozporządzenia 1371/2007 

 

Klienci przewozów 

towarowych 

 Zaginięcie lub zniszczenie 

ładunku do wartości 

przewidzianej konwencją 

COTIF (17 SDR / kg) 

 Ubezpieczenie dodatkowe 

ładunku w gestii stron 

umowy przewozu 

Inne podmioty na rynku 

kolejowym 

 Tabor stron trzecich 

 Infrastruktura kolejowa 

 Odszkodowanie z tytułu 

spóźnień innych pociągów 

w wyniku wypadku 

kolejowego  

Zakres ubezpieczenia OC 

Środowisko naturalne 

 Zdarzenia nagłe  

i nieprzewidziane 

 Koszty usunięcia 

szkodliwej substancji, 

przywrócenia środowiska, 

rekultywacji gleby 

 Ustalenie limitu 

odpowiedzialności 
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1. Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności przewoźników kolejowych 
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KROK 1: Wybór najpoważniejszych wypadków kolejowych 

Najpoważniejsze wypadki wybrane do analizy „worst-case scenario” 

Źródło: ERAIL (European Railway Accident Information Links) – baza danych o najpoważniejszych wypadkach w Europie od 2006 roku  

Wykolejenie, Santiago de Compostela, 

Hiszpania, 2013
79 33 zniszczony pociąg wysokich prędkości, infrastruktura

Wykolejenie, stacja Viareggio, 

Włochy, 2009
32 126

14 wagonów cystern, ładunek, infrastruktura, mienie osób 

trzecich, szkody ekologiczne

Kolizja pociągów , Buizingen, 

Belgia, 2010
19 35

6 wagonów pasażerskich (3 w jednym pociągu, 3 w drugim), 

infrastruktura (200m)

Kolizja pociągów , Szczekociny, 

Polska, 2012
11 59

PKP PR: 1 lokomotywa + 4 wagony; PKP IC: 1 lokomotywa 

+ 7 wagonów; 650 m infrastruktury

Kolizja pociągów , Hordorf, 

Niemcy, 2011
10 8 1 autobus szynowy, 1 lokomotywa, infrastruktura

Wykolejenie, Bretigny, 

Francja, 2013
6 2 tory, peron, 4 wagony pasażerskie

straty materialneranni
ofiary 

śmiertelne
miejsce
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KROK 2: Określenie hipotetycznej jednostkowej wartości odszkodowania 

• Niektóre wartości jednostkowe mogą być wyższe niż występujące w obecnej praktyce odszkodowawczej. Należy bowiem mieć 

na uwadze, że wartość roszczeń z tytułu OC komunikacyjnego będzie rosnąć 

• Maksymalne odszkodowanie za tabor równe jest wartości nowego taboru wg ceny zakupu, a nie jego wartości bieżącej 

• Oszacowanie nie uwzględnia strat w mieniu osób trzecich 

Jednostkowe wartości strat przyjęte do kalkulacji 

Wartość straty 

(tys. EUR)
Źródło

Ofiara śmiertelna 200 COTIF (przeliczenie wg kursu euro /SDR)

Poważnie ranny 20 COTIF, wytyczne Department for Transport (UK)

Ładunek Utrata ładunku / 1kg 0,02 COTIF (przeliczenie wg kursu euro /SDR)

Zniszczenie 1km szlaku kolejowego 500 PKP PLK

Zniszczenie pociągu wysokich prędkości 20 000 PKP Intercity

Zniszczenie lokomotywy 4 450 PKP Intercity

Zniszczenie wagonu pasażerskiego 1 750 PKP Intercity

Zniszczenie autobusu szynowego 1 250 UM Woj. Podkarpackiego

Zniszczenie wagonu towarowego 400 PKP Cargo

Opóźnienia innych pociągów / 1 wypadek 70 ERAIL (wartość dla Polski z 2011 r.)

Środowisko Szkody ekologiczne 1 000 Wstępny szacunek limitu szkód

Pasażerowie / 

Osoby trzecie

Inne podmioty na rynku 

kolejowym

Szkoda jednostkowa
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KROK 3: Oszacowanie kosztu odszkodowania dla każdego wypadku – przykład 

• Szacowanie hipotetycznego odszkodowania z punktu widzenia winy przewoźnika oraz winy zarządcy infrastruktury 

• Metoda szacowania nawiązuje do metodyki przyjętej przez regulatora brytyjskiego do szacowania maksymalnej możliwej straty 

poniesionej w wypadku kolejowym  

• Metoda szacowania kosztów wypadków przy pomocy wartości jednostkowych stosowana jest również przez ERA 

wina PKP PR wina PKP IC wina PKP PLK wina PKP PR wina PKP IC wina PKP PLK

ofiary śmiertelne (pasażerowie) 200 11 11 11 2 200 2 200 2 200

ciężko ranni (pasażerowie) 20 59 59 59 1 180 1 180 1 180

lokomotywy (straty stron trzecich) 4 450 1 1 2 4 450 4 450 8 900

wagony (straty stron trzecich) 1 750 7 4 11 12 250 7 000 19 250

infrastruktura (straty stron trzecich) /km 500 jak za 1 km jak za 1 km - 500 500 -

straty ekologiczne 1 000 - - - 0 0 0

straty wynikające z opóźnień pociągów 70 na 1 wyp. na 1 wyp. na 1 wyp. 70 70 70

RAZEM 20 650 15 400 31 600

wartość jedn.

(tys. euro)

straty podlegające odszkodowaniu oszacowanie odszkodowania (tys. euro)
strata

Katastrofa pod Szczekocinami – przykład oszacowania 
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min max

Wykolejenie, Santiago de Compostela, 

Hiszpania, 2013
79 33 zniszczony pociąg wysokich prędkości, infrastruktura 17 37

Wykolejenie, stacja Viareggio, 

Włochy, 2009
32 126

14 wagonów cystern, ładunek, infrastruktura, mienie osób 

trzecich, szkody ekologiczne
17 22

Kolizja pociągów , Buizingen, 

Belgia, 2010
19 35

6 wagonów pasażerskich (3 w jednym pociągu, 3 w drugim), 

infrastruktura (200m)
10 15

Kolizja pociągów , Szczekociny, 

Polska, 2012
11 59

PKP PR: 1 lokomotywa + 4 wagony; PKP IC: 1 lokomotywa 

+ 7 wagonów; 650 m infrastruktury
21 32

Kolizja pociągów , Hordorf, 

Niemcy, 2011
10 8 1 autobus szynowy, 1 lokomotywa, infrastruktura 7 8

Wykolejenie, Bretigny, 

Francja, 2013
6 2 tory, peron, 4 wagony pasażerskie 2 8

hipotetyczne odszkodowanie 

(mln EUR)
straty materialneranni

ofiary 

śmiertelne
miejsce

Wyniki dla wszystkich wypadków i wnioski  

Możliwa minimalna suma ubezpieczenia OC przewoźników pasażerskich i towarowych: 100 mln zł na zdarzenie 

 

 

 

 

Wyniki oszacowania hipotetycznej sumy odszkodowania dla wypadków wybranych do analizy „worst-case scenario” 
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Wstępna ocena wpływu minimalnej sumy ubezpieczenia na kondycję rynku kolejowego w Polsce 

(1/2) 

1. Spośród polskich przewoźników kolejowych, w chwili obecnej polisy OC spełniające wymienioną sumę 

100 mln złotych lub zbliżone do nich posiada 2 przewoźników towarowych oraz 1 przewoźnik 

pasażerski 

2. Proponowana minimalna suma ubezpieczenia przewoźników (około 25 mln euro) mieści się w średnich 

przedziałach europejskich, a jednocześnie bierze pod uwagę lokalne polskie uwarunkowania 

3. Minimalna suma ubezpieczenia musi uwzględniać, że wartość roszczeń i odszkodowań w Polsce będzie 

rosła, a poziom bezpieczeństwa polskiej sieci kolejowej jeszcze przez jakiś czas będzie niższy niż 

średnia europejska 
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Wstępna ocena wpływu minimalnej sumy ubezpieczenia na kondycję rynku kolejowego w Polsce 

(2/2) 

Czynniki łagodzące wpływ minimalnej sumy ubezpieczenia na sytuację finansową przewoźników: 

• Składka ubezpieczeniowa zróżnicowana w zależności od skali działalności przewoźnika 

• Wyłączenia dla przewoźników o niskim ryzyku 

• Oczekiwany rozwój rynku ubezpieczeniowego i konkurencji w obszarze ubezpieczeń kolejowych, 

wyłanianie ubezpieczycieli w trybie konkursowym 

• Monitorowanie rynku ubezpieczeń dla kolei  przez UTK / UOKiK w celu eliminacji możliwości zmowy 

cenowej 

• Możliwość stworzenia dobrowolnego programu ubezpieczenia grupowego przewoźników, np.  

pod patronatem PKP PLK 

• Wykupienie polisy nadwyżkowej obejmującej zdarzenia katastroficzne 
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Pytania do dyskusji 

1. Jak oceniają państwo model ubezpieczenia polegający na ustaleniu jednej minimalnej sumy 

ubezpieczenia z wyłączeniami? 

2. Jak oceniają państwo przedstawiony zakres ubezpieczenia OC? 

3. Jak oceniają Państwo wartości jednostkowe przyjęte do kalkulacji „worst-case scenario”? 

4. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w ewentualnym programie ubezpieczenia 

grupowego? 

5. Inne uwagi 
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