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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 

Materiał do dyskusji 

Źródło: opracowanie własne na 

podst. danych UTK 
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Rozwiązaniem preferowanym w Europie jest minimalna suma ubezpieczenia 
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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 

Materiał do dyskusji 

Źródło: opracowanie własne na 

podst. danych KE 
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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  

Materiał do dyskusji 
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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 

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody 

osób trzecich 

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 

• 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 

  

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody : 

• na osobie (śmierć, uszczerbek na zdrowiu) lub  

• na mieniu (straty rzeczowe w tym bagaż ,ładunek , tabor, infrastruktura)  

wyrządzone osobom trzecim  (pasażerowie , inni przewoźnicy, inne podmioty 

poszkodowane )  

• w środowisku naturalnym  (w tym koszty usunięcia szkodliwej substancji, 

przywrócenia środowiska, rekultywacji gleby) 

 

 

 

 

Materiał do dyskusji 



© 2013 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a Polish limited partnership company and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative („KPMG International‟), a Swiss entity. All rights reserved. 
9 

Szkody osobowe dot. osób trzecich  (w tym 

pasażerów , innych osób poszkodowanych) 

 śmierć 

 uszkodzenie ciała/ inny uszczerbek na 

zdrowiu 

 

Szkody rzeczowe  dot. osób trzecich  

(w tym pasażerów, innych przedsiębiorców  

kolejowych, innych uczestników  zdarzenia) 

• zniszczenie/uszkodzenie/zagubienie mienia  

(w tym bagaż pasażera,  

tabor i ładunek innych przedsiębiorców,  

infrastruktura kolejowa) 

 odszkodowanie z tytułu spóźnień innych 

pociągów w wyniku wypadku kolejowego  

Zakres ubezpieczenia OC 

Środowisko naturalne 

 koszty usunięcia szkodliwej substancji, 

przywrócenia środowiska, rekultywacji gleby 

 proponowany limit szkód w środowisku: 

2 mln euro 

 

Materiał do dyskusji 
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KROK 1: Wybór najpoważniejszych wypadków kolejowych 

Najpoważniejsze wypadki wybrane do analizy „worst-case scenario” 

Źródło: opracowanie własne na podst. ERAIL (European Railway Accident Information Links) oraz raportów PKBWK 

Materiał do dyskusji 

Wykolejenie, Santiago de Compostela, 

Hiszpania, 2013
79 33 zniszczony pociąg wysokich prędkości, infrastruktura

Wykolejenie, stacja Viareggio, 

Włochy, 2009
32 126

14 wagonów cystern, ładunek (butan) 350t, infrastruktura, 

mienie osób trzecich, szkody środowiskowe

Kolizja pociągów , Buizingen, 

Belgia, 2010
19 35

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

infrastruktura (200m)

Kolizja pociągów , Szczekociny, 

Polska, 2012
16 61

PKP PR: 1 lokomotywa + 4 wagony

PKP IC: 1 lokomotywa + 7 wagonów

650m infrastruktury

Kolizja pociągów, Białystok,

Polska, 2010
0 0

Orlen Kol-Trans: 1 lokomotywa, 19 wagonów, ładunek (olej 

napędowy i in.) 780t

PKP Cargo: 1 lokomotywa, 3 wagony

infrastruktura: nawierzchnia 432m, urządzenia srk, sieć 

trakcyjna

szkody środowiskowe

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 

• Oszacowanie nie uwzględnia strat w mieniu osób trzecich 

Jednostkowe wartości strat przyjęte do kalkulacji 

Materiał do dyskusji 

Wartość straty 

(tys. EUR)
Źródło

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

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

Produkty naftowe / 1000 kg 1,4 Ceny hurtowe ON (Orlen)

Butan / 1000 kg 1,0 Ceny hurtowe gazu (e-petrol.pl)

Ładunek drobnicowy przetworzony / kg 0,02 COTIF (przeliczenie wg kursu euro /SDR)

Zniszczenie infrastruktury kolejowej 4 000 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 100 PKP Cargo

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

Środowisko Szkody w środowisku 2 000 Proponowany limit szkód

Szkoda jednostkowa

Ładunek innych 

przedsiębiorstw 

kolejowych

Pasażerowie / 

Osoby trzecie

Inne podmioty na rynku 

kolejowym
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Wyniki dla wszystkich wypadków i wnioski  

Możliwa minimalna suma ubezpieczenia OC przewoźników pasażerskich i towarowych:  

100 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

 

 

 

Wyniki oszacowania hipotetycznej sumy odszkodowania dla wypadków wybranych do analizy „worst-case scenario” 

 

 

Materiał do dyskusji 

Wykolejenie, Santiago de Compostela, 

Hiszpania, 2013
79 33 zniszczony pociąg wysokich prędkości, infrastruktura 21

Wykolejenie, stacja Viareggio, 

Włochy, 2009
32 126

14 wagonów cystern, ładunek (butan) 350t, infrastruktura, 

mienie osób trzecich, szkody środowiskowe
15

Kolizja pociągów , Buizingen, 

Belgia, 2010
19 35

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

infrastruktura (200m)
14

Kolizja pociągów , Szczekociny, 

Polska, 2012
16 61

PKP PR: 1 lokomotywa + 4 wagony

PKP IC: 1 lokomotywa + 7 wagonów

650m infrastruktury

25

Kolizja pociągów, Białystok,

Polska, 2010
0 0

Orlen Kol-Trans: 1 lokomotywa, 19 wagonów, ładunek (olej 

napędowy i in.) 780t

PKP Cargo: 1 lokomotywa, 3 wagony

infrastruktura: nawierzchnia 432m, urządzenia srk, sieć 

trakcyjna

szkody środowiskowe

14

maksymalne 

odszkodowanie z winy 

przewoźnika (mln EUR)

straty materialneranni
ofiary 

śmiertelne
miejsce
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1. Składka nie rośnie proporcjonalnie do skali działalności 

 

Zależność między wysokością składki a sumą ubezpieczenia i przychodami przewoźnika (1/2) 
Materiał do dyskusji 

Dla danej sumy ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa 

rośnie szybciej w niskich przedziałach przychodów 

S
k
ła

d
k
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 u
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e
z
p

ie
c
z
e
n

io
w

a

Przychody przewoźnika

niskie wysokie

2. Składka nie rośnie proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia 

• Niska suma ubezpieczenia (np. 2 mln zł) jest zdecydowanie bardziej narażona na wyczerpanie niż wysoka suma ubezpieczenia  

(np. 50 mln zł) 

• Stąd podniesienie sumy ubezpieczenia z 1 mln zł do 2 mln zł wiąże się z większym kosztem niż podniesienie sumy ubezpieczenia  

z 50 mln zł do 60 mln zł 

• Z przeprowadzonej analizy wynika, że polisa nadwyżkowa na zdarzenia w zakresie 10-100 mln zł jest tańsza niż polisa 

podstawowa o sumie gwarancyjnej 10 mln zł  
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Zależność między wysokością składki a sumą ubezpieczenia i przychodami przewoźnika (2/2) 
Materiał do dyskusji 

Oszacowanie prawdopodobnej wielkości składki ubezpieczenia OC przewoźników dla sumy gwarancyjnej 100 

mln zł  (polisa podstawowa 10 mln zł oraz polisa nadwyżkowa 10-100 mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

przychody przewoźnika 

(mln PLN)

szacowana składka 

(przedział w mln PLN)

składka jako % 

przychodów

5 0,3 - 0,9 6 - 18%

10 0,4 - 1,1 4 - 11%

50 0,5 - 1,5 1 - 3%

100 0,6 - 1,7 0,6 - 1,7%

200 0,8 - 2,0 0,4 - 1,0%

1000 1,2 - 2,7 0,1 - 0,3%

2000 1,4 - 3,1 0,1 - 0,2%



© 2013 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., a Polish limited partnership company and a member firm of the KPMG network of 

independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative („KPMG International‟), a Swiss entity. All rights reserved. 
17 

Franszyza redukcyjna – zagadnienie w trakcie analizy 
Materiał do dyskusji 

Franszyza redukcyjna (najczęściej utożsamiana z „udziałem własnym”) – postanowienie umowy 

ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Ubezpieczyciel bez względu na 

wysokość szkody zmniejsza odszkodowanie o część określoną w pieniądzu (wysokość franszyzy) lub jako 

procent wartości szkody. 

Franszyza redukcyjna obniża ekspozycję ubezpieczyciela na szkodę, umożliwia ubezpieczycielowi uniknięcie 

likwidacji drobnych szkód, w których koszt likwidacji może przekraczać wartość szkody, jak również oddziałuje 

prewencyjnie na ubezpieczonego, motywując go do unikania i eliminacji zdarzeń losowych. 

Istotne znaczenie dla ewentualnej wielkości franszyzy redukcyjnej ma pewność wypłaty odszkodowania. Kwota 

franszyzy redukcyjnej powinna być ustalona na takim poziomie, który realnie pozwoli poszkodowanemu na 

bezzwłoczne otrzymanie odszkodowania ze środków własnych sprawcy – przewoźnika kolejowego. 

Obecnie trwa analiza możliwych rozwiązań w tym zakresie, w której pod uwagę brane są propozycje zgłoszone przez 

uczestników spotkania konsultacyjnego 17 października br. 
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Propozycje rozwiązań wspierających przewoźników kolejowych (1/4) 

• Okres przejściowy zakłada dojście do docelowej sumy ubezpieczenia w ciągu kilku lat. 

• Jego zadaniem jest stopniowe dostosowanie rynku kolejowego oraz rynku ubezpieczeniowego do nowych 

wymagań ubezpieczenia OC. 

• Możliwy harmonogram: 

 

 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO 

Materiał do dyskusji 

rok suma ubezpieczenia

1.

okres przygotowawczy:

- obowiązkowe dostosowanie warunków polis 

OC przewoźników do nowych wymagań;

- organizacja programu ubezpieczenia 

grupowego

2. 25 mln zł

3. 100 mln zł
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• Efekt skali – korzystniejsza relacja wielkości składki do przychodów przewoźnika. Możliwe znaczące, 

kilkakrotne obniżenie składki. 

• Rozwiązanie szczególnie korzystne dla mniejszych przewoźników. 

• Indywidualna decyzja przewoźnika o wzięciu udziału w programie. 

• Podział składki między poszczególnych przewoźników zależny przede wszystkim od: 

− skali działalności przewoźnika (praca, przychody)  

− szkodowości każdego przewoźnika 

 

 

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE GRUPOWE 

Materiał do dyskusji 
Propozycje rozwiązań wspierających przewoźników kolejowych (2/4) 
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Wyłączeniu z minimalnej sumy ubezpieczenia OC mogą podlegać przewoźnicy kolejowi wykonujący 

wyłącznie przewozy kolejowe po liniach kolejowych: 

1. Funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei 

• przeznaczonych do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i wojewódzkich 

przewozów pasażerskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym lub  

• wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów; 

2. Turystycznych, eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych  

i okolicznościowych (w tym koleje wąskotorowe); 

3. Wąskotorowych eksploatowanych w celu przewozu rzeczy;  

4. Użytkowanych wyłącznie przez właścicieli do prowadzenia własnych przewozów towarowych (prywatna 

infrastruktura kolejowa) 

 

 

 

 

 

WYŁĄCZENIA Z MINIMALNEJ SUMY UBEZPIECZENIA 

Materiał do dyskusji 
Propozycje rozwiązań wspierających przewoźników kolejowych (3/4) 
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Wyłączenia z minimalnej 

sumy 

 Przewozy na liniach 

funkcjonalnie 

oddzielonych od reszty 

systemu, turystycznych, 

wąskotorowych, oraz 

użytkowanych wyłącznie 

przez właścicieli do 

prowadzenia własnych 

przewozów towarowych 

 

Dobrowolne 

ubezpieczenie grupowe 

 Efekt skali dla 

mniejszych 

przewoźników 

 Indywidualna decyzja 

przewoźnika 

 Sprawiedliwy podział 

składki 

Okres przejściowy 

 Czas na dostosowanie 

rynku kolejowego i 

ubezpieczeniowego do 

nowych wymagań 

 Okres do 3 lat, pierwszy 

rok – przygotowawczy 

 

Ubezpieczenie 

OC 

przewoźników 

kolejowych 

Materiał do dyskusji 
Propozycje rozwiązań wspierających przewoźników kolejowych (4/4) – podsumowanie 
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Agenda spotkania 

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

stan obecny 

2. Wnioski z analizy ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych 

3. Oszacowanie maksymalnej możliwej straty na podstawie zdarzeń historycznych 

4. Analiza konsekwencji finansowych ubezpieczenia OC dla przewoźników 

kolejowych  

Materiał do dyskusji 

5. Dyskusja 
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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. Jak oceniają państwo proponowane rozwiązania wspierające przewoźników kolejowych? 

5. Inne uwagi 

 

 

 

 

Materiał do dyskusji 



Załącznik 
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Zdarzenia kolejowe w Polsce w 2012 r. 

Zdarzenia na krajowej sieci kolejowej w 2012 r. w podziale na typy 

Źródło: opracowanie własne na 

podst. danych UTK 

wypadki na 
przejazdach 
kolejowych

wypadki z udziałem 
osób spowodowane 

przez pojazd kolejowy 
w ruchu

pozostałe wypadki 
(kolizje, wykolejenia, 

pożary, etc.)

incydenty

samobójstwa

272, tj. 26%

286, tj. 27%
161, tj. 15%

245, tj. 23%

82, 

tj. 8%

• Łączna liczba zdarzeń w 2012 r. wyniosła 1046, tj. o 10% mniej niż rok wcześniej 

• Liczba wypadków w ramach systemu kolejowego (kolizje, wykolejenia, pożary) wyniosła 161, z czego 14 wypadków zostało 

zakwalifikowanych jako znaczące (przynajmniej jedna ofiara śmiertelna lub ciężko ranna lub szkody rzeczowe ponad 150 tys. 

euro) 

Materiał do dyskusji 
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Liczba znaczących wypadków w ramach systemu kolejowego w relacji do minimalnej sumy 

ubezpieczenia OC w krajach europejskich w 2012 r. 

Sumy ubezpieczenia OC obowiązujące w innych krajach europejskich nie mogą zostać wprost 

zastosowane do warunków polskich 

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

(mierzonym liczbą wypadków / 100 mln pockm) a minimalną sumą ubezpieczenia 

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

niemierzalnych, takich jak ogólna świadomość ubezpieczeniowa 
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Źródło: opracowanie własne na 

podst. danych Eurostat, ERAIL, KE 

Czerwony znacznik pokazuje 

liczbę wypadków dla Polski 

 

Materiał do dyskusji 
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Oszacowanie kosztu odszkodowania dla każdego wypadku – przykład 

• Szacowanie hipotetycznego odszkodowania z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz 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 

Katastrofa pod Szczekocinami – przykład oszacowania 

Materiał do dyskusji 

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

ofiary śmiertelne (pasażerowie) 200 16 16 16 3 200 3 200 3 200

ciężko ranni (pasażerowie) 20 61 61 61 1 220 1 220 1 220

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) 4 000 na 1 wyp. na 1 wyp. - 4 000 4 000 -

straty ekologiczne 2 000 - - - 0 0 0

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

RAZEM 25 190 19 940 32 640

wartość jedn.

(tys. euro)

straty podlegające odszkodowaniu oszacowanie odszkodowania (tys. euro)
strata
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