Szanowni Państwo,
Sygnatariusze Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
oddaję w Państwa ręce II wydanie Magazynu
Kultury Bezpieczeństwa. Publikacja powstała
w czasach szczególnych – czasach pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemii, której
wpływ na życie społeczne i gospodarcze świata
jest tak dotkliwie odczuwany przez nas wszystkich. Skutki pandemii odcisnęły swoje szczególne
piętno także na polskim sektorze kolejowym.
W okresie, kiedy priorytetem staje się walka o zachowanie finansowej ciągłości działania
przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy, nie zapominają Państwo o tym, że kultura bezpieczeństwa jest nadal kluczowym warunkiem rozwoju. Dali temu Państwo swój dowód uczestnicząc w II Forum Kultury Bezpieczeństwa oraz przekazując tak dużą liczbę artykułów
do II Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. To niezwykle budujące.
W Magazynie znajdą Państwo opracowania dotyczące szerokiego spektrum zagadnień
transportu kolejowego. Są to artykuły traktujące o wpływie rozwiązań IV pakietu kolejowego na podmioty funkcjonujące w Polsce, dotyczące innowacji i rozwiązań technicznych,
działań edukacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, a także aspektów ukierunkowanych
na rozwój dojrzałej kultury bezpieczeństwa w naszym kraju. Ponadto w Magazynie opublikowane zostały artykuły przedstawiające działania podjęte w celu minimalizowania
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Szanowni Państwo, składam serdeczne podziękowania za konsekwentny wkład w doskonalenie kultury bezpieczeństwa, wyrażając przy tym ogromne uznanie, że dzieje się to także
teraz – w czasach światowego zagrożenia koronawirusem. To napawa dumą i motywuje
nas do jeszcze większej pracy na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa w polskim systemie kolejowym.
		

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia dla wszystkich Państwa,

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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WYWIAD Z DR INŻ. IGNACYM
GÓRĄ PREZESEM URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO
O PROBLEMACH RYNKU
KOLEJOWEGO W POLSCE
WYWOŁANYCH PANDEMIĄ
KORONAWIRUSA
Z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego dr. inż. Ignacym Górą rozmawia
Monika Inez Folgart – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Nadzoru
Rozmawiamy w szczycie pandemii. Obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie dotyczą jedynie strachu o nasz stan zdrowia i naszych najbliższych. To także
pytanie o to, w jaki sposób pandemia odciśnie swoje piętno na gospodarce, w szczególności na branży transportu kolejowego?
Pandemia oraz wynikające z niej konsekwencje odbiły się znacznie na branży kolejowej.
Obecnie transport kolejowy boryka się ze sporymi utrudnieniami. Kryzys w większym
stopniu dotknął ruchu pasażerskiego niż przewozu towarów.
Na stronie internetowej Urzędu cyklicznie umieszczamy informacje o wynikach przewozowych dotyczących przewozów pasażerskich i towarowych. Niestety, w tym roku odnotowujemy spadki w zakresie pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej.
Znacznie spadła frekwencja pasażerów. Najsłabsze wyniki odnotowano w kwietniu
2020 r., w porównaniu z 2019 r. – był to spadek o 77%. Istotny spadek nastąpił także
w maju – ponad 65%. Od maja obserwujemy stopniowy wzrost frekwencji pasażerów.
We wrześniu i październiku średnia dobowa frekwencja pasażerów wszystkich przewoźników utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wahała się w granicach 30-39%. Dane
z kolejnych dni listopada pozwolą stwierdzić, czy w związku ze wzrostem zachorowań oraz
wprowadzeniem dodatkowych restrykcji dojdzie do ponownego, znaczącego zmniejszenia liczby pasażerów w transporcie kolejowym.
Przypomnę, że od 17 października obowiązują również nowe limity liczby pasażerów
w pociągach. W związku z sytuacją epidemiczną zmienił się limit podróżnych w środkach
publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w pociągu może podróżować, w tym
samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby
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wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy
jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc
siedzących niezajętych.
Kwiecień tego roku był też miesiącem, w którym uruchamiano najniższą liczbę pociągów
z zaplanowanego rozkładu jazdy. Średnia wartość rezygnacji w tym miesiącu wynosiła
aż 39,47% (uruchomiono jedynie 60,53% połączeń z zaplanowanego rozkładu jazdy).
Obecnie liczba rezygnacji utrzymuje się od dłuższego czasu na stałym poziomie, przewoźnicy w większości przypadków realizują przewozy średnio na poziomie 90,0% zaplanowanych połączeń.
Problemem jest także absencja pracowników drużyn trakcyjnych i konduktorskich. Najwyższy średni poziom absencji we wszystkich spółkach wystąpił w marcu – 24,2% oraz
w kwietniu – 21,4%. Od maja do czerwca obserwujemy sukcesywny spadek absencji pracowników drużyn trakcyjnych i konduktorskich. Obecnie kształtuje się ona średnio w granicach 14%.
Również w przewozach towarowych, podobnie jak w transporcie pasażerskim, kwiecień
był najsłabszym miesiącem w porównaniu do 2019 r. Odnotowano spadek masy towarów
przewiezionych w tym miesiącu w porównaniu do kwietnia 2019 r. na poziomie 16,6%,
spadek wykonanej pracy przewozowej – 22,0%, a spadek pracy eksploatacyjnej – 19,9%.
Łącznie masa towarów w ciągu trzech kwartałów 2020 r. w porównaniu do 2019 r. spadła
o 9,7%, praca przewozowa o 11,0%, a praca eksploatacyjna o10,0%.
Dla spółek kolejowych to też czas wielu wyzwań o charakterze organizacyjnym. Obok stosowania wewnętrznych uregulowań dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia
zagrożeń i sytuacji kryzysowych, które określają zasady działania w sytuacjach zagrożeń
epidemiologicznych, opracowane zostały nowe, dedykowane procedury w sprawie postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia Covid-19.
Wytyczne te dotyczą między innymi zadań dla dyżurnych ruchu, drużyn konduktorskich,
pracowników kas biletowych, pracowników Centrum Obsługi Klienta, ochrony dworców
oraz służb sprzątających i obsługi technicznej. Wytyczne określają także sposób zgłaszania przypadków stwierdzenia w pociągach i obiektach kolejowych osób z podejrzeniem
zakażenia.
Największe dworce otrzymały dyspozycje, aby w miarę możliwości wytypować pomieszczenia dla osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. Na stacjach i przystankach umieszczane są plakaty i ulotki informujące o zasadach w zakresie przestrzegania higieny oraz
postępowania w przypadku zauważenia objawów zarażenia.
Więcej środków przeznacza się na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków
dezynfekujących niezbędnych do utrzymywania czystości oraz systematycznym wykonywaniu dezynfekcji we wszystkich pojazdach kolejowych wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz miejsc obsługi pasażerów.
Wszystko to powoduje wymierne, finansowe straty dla przedsiębiorstw kolejowych.
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To chyba nie jedyne problemy z jakimi przyszło się mierzyć branży kolejowej, nieodzownym elementem tej dyskusji powinny być także kwestie związane z wykonywaniem
szkoleń oraz badań psychofizycznych pracowników związanych z bezpieczeństwem.
To niezwykle istotny temat. I tutaj niestety, z uwagi na zagrożenia związane z pandemią,
występują problemy dotyczące organizacji i formy kształcenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych. Z początkiem pandemii większość zajęć prowadzonych przez ośrodki kształcące na licencję i świadectwo maszynisty zostało zawieszonych,
co poważnie utrudniło wchodzenie nowych osób do zawodu i utrzymywanie kwalifikacji
niezbędnych do jego wykonywania. Przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyły uprawnienia do wykonywania
zawodu maszynisty, w przypadku gdy termin ważności licencji maszynisty i świadectw
maszynisty upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii. Termin ważności tych dokumentów uległ przedłużeniu do 901 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który
z nich zostanie odwołany później.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszono także przeprowadzanie egzaminów okresowych, o których mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz
z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, tj.: egzaminów okresowych
dla dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, kierowników pociągu, ustawiaczy, manewrowych, rewidentów taboru, automatyków, toromistrzów, dróżników przejazdowych
oraz prowadzących pojazdy kolejowe.
I w tym przypadku przepisy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa wydłużyły terminy przeprowadzania egzaminów okresowych.
W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminu przypada w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega przedłużeniu o 90 dni2 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
W miarę znoszenia obostrzeń część z zawieszonych szkoleń została przywrócona. Niektóre z nich wykonywane są w formie zdalnej. Tutaj muszę wspomnieć, że ramy dla prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty zostały określone w dyrektywie 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym
lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. Wytyczne dla metodyki
prowadzonych szkoleń zawiera załącznik III do dyrektywy. Wskazuje on, że należy zachować właściwą równowagę pomiędzy szkoleniem teoretycznym (sala wykładowa i prezentacje) i szkoleniem praktycznym (doświadczenie zdobywane w miejscu pracy, prowadzenie
pojazdu kolejowego pod nadzorem). Zapisy tego załącznika przewidują nawet możliwość
samodzielnego uczenia się przez kandydata na maszynistę zasad eksploatacji oraz sytuacji
związanych z wykorzystaniem urządzeń sygnalizacyjnych, które może być wspomagane
komputerowo.
1
2

Od red.: na podstawie ustawy z 27 listopada 2020 r. okres ten został wydłużony do 180 dni.
Od red.: na podstawie ustawy z 27 listopada 2020 r. okres ten został wydłużony do 180 dni.
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Wymagania te zostały zaimplementowane na grunt prawa polskiego. Na podstawie delegacji zawartej w art. 22b ust. 21 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym program oraz czas
trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa
maszynisty powinny zostać określone na poziomie aktu wykonawczego niższego rzędu
(rozporządzenia), który powinien:



być dostosowany do wykształcenia i doświadczenia zawodowego uczestników;
zapewniać niezbędną liczbę godzin stażu stanowiskowego, szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem.

Zgodnie z powyższym, kwestie te zostały uregulowane w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty.
Powyższe przepisy określają, że program szkolenia składa się z czterech zasadniczych
części:





stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego;
szkolenia teoretycznego;
prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem oraz
szkolenia przy użyciu symulatora kolejowego (fakultatywnie).

W ramach szkolenia teoretycznego (część druga zgodnie z programem szkolenia) kandydat na maszynistę uczestniczy w wykładach i zajęciach praktycznych. Pozostałe części
szkolenia obejmują odbycie jazd w kabinie maszynisty w charakterze obserwatora, prowadzenie pojazdu kolejowego pod opieką instruktora oraz fakultatywne zajęcia z użyciem
symulatora.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że przepisy prawa nie zabraniają zdalnego prowadzenia części zajęć szkolenia na świadectwo maszynisty. Można wspomnieć, że na poziomie
dyrektywy przyjęto nawet możliwość samokształcenia w zakresie niektórych zagadnień.
W związku z powyższym kształcenie w formie zdalnej jest możliwe w przypadku wykładów w ramach części teoretycznej szkolenia.
Zapis ten nie ma jednak odzwierciedlenia w krajowych przepisach i nie pokrywa się z wnioskami wynikającymi z corocznych raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
Można w tym miejscu zwrócić uwagę na zalecenie nr 3 sformułowane przez PKBWK w Raporcie Rocznym za rok 2018, które zostało przekazane do realizacji zarządcom infrastruktury, przewoźnikom kolejowym oraz użytkownikom bocznic kolejowych. Zgodnie z tym zaleceniem zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych
powinni podjąć działania mające na celu wyeliminowanie praktyki zastępowania szkoleń
w ramach przygotowania zawodowego do egzaminów kwalifikacyjnych, pracowników
zatrudnianych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, formą samokształcenia tych pracowników.
Mimo że zalecenie to dotyczy bezpośrednio szkoleń na innych stanowiskach kolejowych,
wynikające z niego wskazania powinny być wzięte pod uwagę także przy organizacji szkoleń kandydatów na maszynistów. W tym zakresie niezbędne jest opracowanie metodyki
nauczania dostosowanej do tej nowej formy kształcenia.
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Kwestia ta wymaga dokładnej analizy i wprowadzenia stosownych zmian w przepisach
wewnętrznych podmiotów sektora rynku kolejowego. Oczywiście, każdy przewoźnik zlecający ośrodkowi kształcenie swoich pracowników bądź pełniący jednocześnie funkcję
ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wprowadzając alternatywną metodę nauczania powinien przeprowadzić analizę znaczenia
zmiany i określić wszelkie ryzyka mające wpływ na poziom bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym.
Obecna pandemia spowodowała także znaczące perturbacje dla funkcjonowania ośrodków kolejowej medycyny pracy.
Już 16 marca 2020 r. na stronie internetowej PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy,
największego podmiotu wykonującego badania na uzyskanie i zachowanie licencji i świadectwa maszynisty oraz jedynej jednostki uprawnionej do oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób przyjmowanych do pracy na stanowiskach kolejowych, został zamieszczony
komunikat, zgodnie z którym zawieszono funkcjonowanie podmiotu. Fakt ten utrudnił
w sposób znaczący proces zarządzania uprawnieniami pracowników większości przedsiębiorstw kolejowych. Jednakże 24 marca 2020 r. Kolejowa Medycyna Pracy ogłosiła,
że uruchomiono świadczenia medyczne tylko dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej
chorobą, wyłącznie w odniesieniu do pracowników posiadających aktualne orzeczenia
lekarskie wydane po badaniach wstępnych lub okresowych. Natomiast 27 marca 2020 r.
opublikowała informację o dostępności świadczeń medycznych od 30 marca 2020 r. dla
potrzeb przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
Następnie na mocy przepisów covidowych z 31 marca 2020 r. wprowadzono uregulowania, zgodnie z którymi:


zawieszono wykonywanie badań okresowych. Dotyczyło to także okresowych
badań lekarskich i badań psychologicznych, które zobowiązani są wykonywać
maszyniści (art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym). Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik zostali zobowiązani do niezwłocznego wykonania badań okresowych. Ustawa przewidziała
na to czas nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmowało przeprowadzenia badań wstępnych
i kontrolnych, ale uwzględniło możliwość wykonywania ich w innym trybie.


przedłużono ważność badań okresowych wszystkich pracowników (dotyczyło
to również stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego). Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowały ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

Kolejna i aktualnie obowiązująca zmiana została wprowadzona przepisami z dnia 16 kwietnia 2020 r., zgodnie z którymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty albo o zachowanie ich ważności,
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pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
Ponadto przyjęto, że w przypadkach gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni3 od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo
stanu epidemii.
W czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego możliwe jest natomiast uznanie przez
nowego pracodawcę orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych podczas pracy
maszynisty u poprzedniego pracodawcy. Pracodawca przyjmujący do pracy lub zatrudniający pracowników na stanowiska maszynistów może skorzystać z możliwości, jakie dają
mu przepisy specustawy i na bazie ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
wydać świadectwo maszynisty.
Powyższe regulacje prawne związane były z koniecznością wprowadzenia rozwiązań mających na celu zapobieganie zarażeniu koronawirusem przez przebywających w przychodniach kolejowej medycyny pracy pracowników sektora transportu kolejowego. W uzasadnieniu do ustawy z 16 kwietnia 2020 r. wskazano, że proponowane rozwiązania mają
na celu uniknięcie sytuacji, w której maszyniście lub innemu pracownikowi kolejowemu
skończyłaby się ważność orzeczenia lekarskiego, szkolenia bhp, egzaminu okresowego,
a z powodu panującej pandemii Covid-19 i zamkniętych ośrodków medycyny kolejowej
czy ośrodków szkolenia i egzaminowania nie byłby w stanie odnowić badania, szkolenia
czy egzaminu okresowego. W tej sytuacji taki pracownik nie mógłby dalej pełnić swoich
obowiązków służbowych, co spowodowałoby osłabienie potencjału kadrowego przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej oraz zagrożenie dla funkcjonowania przewozów kolejowych w czasie pandemii Covid-19.
Również Komisja Europejska przyjęła pakiet przepisów, które mają za zadanie wesprzeć
sektor transportu, rozwiązując praktyczne problemy, usuwając obciążenia administracyjne
i zwiększając elastyczność. Pakiet ten obejmuje środki wspierające sektory lotnictwa, kolei,
transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i dróg, które zostały dotknięte ograniczeniami
wprowadzonymi podczas pandemii koronawirusa. W związku z powyższym Parlament Europejski i Rada UE przyjęły rozporządzenie 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią Covid-19 dotyczące odnawiania
lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz
przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Zgodnie z motywem 11 ww. rozporządzenia
ze względu na trudności w przedłużaniu ważności licencji wskutek nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią Covid-19, okres ważności licencji upływający w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. powinien zostać przedłużony o sześć
miesięcy od daty ich wygaśnięcia. Maszynistom przyznano dodatkowy sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie kontroli okresowych (badań okresowych). Jednak z uwagi,
że pierwsze licencje zostały wydane przez Prezesa UTK w 2011 r., przepis ten nie znajdzie
3
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swojego zastosowania w polskich uwarunkowaniach (ważność licencji maszynisty określona została na 10 lat).
Niezaprzeczalnym jest, że wprowadzone w Polsce rozwiązania legislacyjne były koniecznym krokiem w celu minimalizowania ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
epidemii koronawirusa.
Natomiast nie sposób pominąć istotnych skutków dalszego utrzymywania stanu zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych. Należy wziąć pod uwagę,
że wykonanie badań dla dodatkowych kilkunastu tysięcy osób (maszynistów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych) przy jednoczesnej realizacji normalnego toku pracy istniejących ośrodków
medycyny pracy kolejowej, może okazać się zadaniem trudnym, wręcz niemożliwym
do zrealizowania i w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie rynku
kolejowego w Polsce.
Dlatego konieczne jest podjęcie stosownych działań organizacyjnych i legislacyjnych zmierzających do zminimalizowania skutków zawieszenia działalności ośrodków medycyny kolejowej. Obecnie razem z Ministerstwem Infrastruktury pracujemy nad propozycją takich
działań.
Wspomniane przez Pana Prezesa instrumenty prawne, to chyba nie jedyne udogodnienia dla rynku kolejowego. Jakie jeszcze rozwiązania przyjęto, aby ułatwić funkcjonowanie podmiotom rynku kolejowego?
To w szczególności instrumenty umożliwiające w miarę niezakłócone funkcjonowanie
przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic kolejowych
oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych.
Przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyły ważność dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności.
W przypadku gdy termin ważności autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa lub certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego
za utrzymanie pojazdu kolejowego upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tych dokumentów ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni4 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.
W sytuacji, w której jeden z wyżej wymienionych dokumentów wydawanych przez Prezesa
UTK utraci ważność w czasie trwania epidemii, to jego okres obowiązywania, z mocy prawa, przedłuży się automatycznie, bez konieczności składania wniosku o jego wydłużenie.
Nie wyklucza to możliwości wystąpienia do Prezesa UTK o przedłużenie ważności dokumentów, których termin ważności upływał będzie po odwołaniu stanu epidemii.
Ponadto wydłużone zostały okresy wykonywania czynności przeglądowo–naprawczych
pojazdów kolejowych. Na podstawie tych przepisów, w przypadku ogłoszenia stanu za4
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grożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze
o okres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania.
Niezwykle istotną informacją jest to, że zmieniła się także data wejścia w życie technicznego filaru IV pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. Nastąpiło to w wyniku negocjacji na forum Unii Europejskiej, gdzie wyznaczono dodatkowy
czas, który miał pozwolić na zakończenie procesu transpozycji przepisów w czasie epidemii Covid-19.
Dyrektywa 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
i dyrektywa 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei przewidywały dwa możliwe terminy transpozycji – 16 czerwca 2019 r. i 16 czerwca 2020 r. Decyzja o wyborze jednego z nich
należała do państw członkowskich. Polska skorzystała z drugiego terminu, podobnie jak
szesnaście innych państw Unii Europejskiej. Dla zdecydowanej większości państw wprowadzenie technicznej części IV pakietu okazało się niemożliwe na skutek wprowadzenia
ograniczeń związanych z epidemią Covid-19.
Aby uniknąć komplikacji, które mogłyby być efektem braku wprowadzenia na czas przepisów przez część krajów, na początku maja rozpoczęły się negocjacje zmierzające do wydłużenia terminu transpozycji. Na mocy nowej dyrektywy 2020/700 zmieniającej dyrektywy
(UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji
państwa członkowskie otrzymały możliwość kolejnego przedłużenia terminu transpozycji
do 31 października 2020 r., po uprzednim notyfikowaniu woli skorzystania z tej możliwości.
Nie bez znaczenia jest fakt, że Prezes UTK na podstawie wspólnego ustalenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Infrastruktury, został wyznaczony na koordynatora działań związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w zakresie
transportu kolejowego. Jakie zadania się z tym wiążą?
Chcemy realnie wpływać na redukcję czynników blokujących transport kolejowy. Nasze
działania rozpoczęliśmy już w lutym tego roku.
W UTK powołany został zespół do spraw monitorowania działań podejmowanych w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-19 w systemie kolejowym.
Do zadań zespołu należy:









12

dokonywanie bieżącej analizy zagrożeń dla systemu kolejowego, wynikających
z rozprzestrzeniania się wirusa na potrzeby działań w systemie kolejowym oraz
przedstawiania sprawozdań właściwym organom państwa;
wypracowywanie wniosków i zaleceń dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z epidemii;
wydawanie uczestnikom systemu kolejowego wiążących poleceń w zakresie koniecznym do podjęcia przez nich działań, których celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii;
podejmowanie działań zmierzających do dostosowania i efektywnego działania
administracji UTK w celu zapewnienia nieprzerwanej działalności Prezesa UTK
jako centralnego organu administracji rządowej;
raportowanie działań podejmowanych w ramach systemu kolejowego zgodnie
z przyjętym obiegiem informacji.

W lutym zorganizowaliśmy spotkanie z reprezentantami ambasad, przedstawicielstw zagranicznych zarządów kolei akredytowanych w Polsce, Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej
Straży Granicznej, spółek Grupy PKP oraz przewoźników samorządowych w celu wymiany
informacji dotyczących stosowanych procedur w państwach sąsiadujących z Polską oraz
u poszczególnych przewoźników w naszym kraju.
W związku z zagrożeniem epidemicznym opracowaliśmy wytyczne dla przewoźników
pasażerskich, zarządców infrastruktury oraz zarządców dworców w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby Covid-19 wywołanej przez wirus
SARS-CoV-2. Dodatkowo kilkukrotnie występowaliśmy do przewoźników kolejowych
z zaleceniami zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pasażerów w obszarze
transportu kolejowego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz komfortu
podróży.
Zalecenia te dotyczyły m.in.:








utrzymywania czystości oraz systematycznego wykonywania dezynfekcji
we wszystkich pojazdach kolejowych wykorzystywanych do przewozów pasażerskich;
zakrywania ust oraz nosa w pojazdach transportu zbiorowego, co dotyczy zarówno przejazdów w pociągach, jak i w pojazdach obsługujących zastępczą komunikację autobusową;
konieczności zapewnienia społeczeństwu siatki stabilnych połączeń do miejsc
pracy, ośrodków zdrowia i innych istotnych miejsc dla funkcjonowania poszczególnych regionów;
możliwości wdrożenia wzajemnego honorowania biletów nabytych z kolejową
ulgą pracowniczą (99%) przez wszystkich przewoźników pasażerskich w celu poprawy możliwości dotarcia przez pracowników systemu kolejowego do miejsca
wykonywania pracy oraz powrotu do miejsc zamieszkania.

Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem,
a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, opracowaliśmy wzór karty lokalizacji w formie ankiety w językach polskim i angielskim, będących w dyspozycji drużyn
konduktorskich.
Pierwotnie obowiązek ich wypełnienia dotyczył pociągów międzynarodowych, potem
były one wypełniane przez pasażerów wszystkich pociągów jedynie doraźnie, na prośbę
służb sanitarnych – w przypadku wdrożenia procedury związanej z obecnością na pokładzie pociągu pasażera z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.
Zobligowaliśmy przewoźników, zarządcę infrastruktury i zarządcę dworców do przeglądu
procedur, a także stosowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wykonane zostały kontrole doraźne na dworcach kolejowych i pociągach, w trakcie których weryfikowaliśmy przygotowanie do pracy w zmienionych, trudnych warunkach.
W początkowej fazie epidemii, kiedy były zauważalne trudności z pozyskaniem środków
ochrony indywidualnej byliśmy bardzo zaangażowani w pozyskiwanie tych środków. Działając w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i koordynując potrzeby podmiotów
funkcjonujących na rynku kolejowym, wystąpiliśmy do Wiceprezesa Rady Ministrów Mi13


nistra Aktywów Państwowych z prośbą o udostępnienie z rezerw strategicznych środków
ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących.
Otrzymane środki były przez nas na bieżąco rozdysponowane wśród przewoźników,
zarządcę infrastruktury i zarządcę dworców. Również teraz stale monitorujemy bieżącą
sytuację w kwestii wyposażenia podmiotów w środki ochrony osobistej i potrzeby podmiotów w tym zakresie. Podmioty są zobowiązane w cyklu tygodniowym do raportowania
w zakresie ich posiadania. Obecnie sytuacja jest stabilna, nie otrzymujemy informacji o zagrożeniach wynikających z braków w wyposażeniu w określony rodzaj środków ochrony
indywidualnej.
Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, to zaangażowanie w proces zapewnienia możliwości przekraczania granicy bez wymogu kwarantanny przez pracowników kolei tak,
by umożliwić międzynarodowy transport towarów koleją.
Ponadto, jako regulator rynku kolejowego w Polsce, przystąpiliśmy do analizy kosztów ponoszonych w związku z Covid-19 przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz operatorów umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. Dane te są przekazywane do Ministerstwa Infrastruktury, które koordynuje proces
wsparcia finansowego dla przewoźników.
W ramach działań koordynacyjnych zbieramy i analizujemy dane dotyczące:






średniej procentowej frekwencji podróżnych we wszystkich pociągach uruchomionych w poprzedniej dobie w szczycie przewozowym (średnia łącznie dla
szczytu porannego i popołudniowego) oraz poza szczytem;
zawieszonych oraz skróconych połączeń, które nie zostaną zrealizowane przez
spółkę w odniesieniu do założonego rozkładu jazdy;
absencji pracowników drużyn trakcyjnych i konduktorskich;
występujących zagrożeń oraz podjętych działań w systemie kolejowym związanych z SARS-CoV-2.

Dane te są codziennie przekazywane do Ministerstwa Infrastruktury na potrzeby Biura
Zarządzania Kryzysowego.
Panie Prezesie, wiele już zostało powiedziane na temat tego, jak pandemia wpłynęła
na sektor transportu kolejowego w Polsce. Ale czy wpłynęła również na pracę samego
Urzędu?
Wszystkie nasze zadania realizujemy na bieżąco. Bez zakłóceń prowadzone są sprawy
o wydawanie dokumentów dla podmiotów ubiegających się o autoryzacje, certyfikaty
i świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie
pojazdu kolejowego (ECM), zezwolenia oraz licencje maszynisty. Na bieżąco wykonywane
są także kontrole ujęte w rocznym planie nadzoru Prezesa UTK na 2020 rok.
W UTK obowiązuje procedura określająca zasady funkcjonowania Urzędu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapewnienia ciągłości pracy
UTK, zabezpieczenia wykonywania ustawowych zadań przez Prezesa UTK, zabezpieczenia pracowników przed zaistniałymi zagrożeniami oraz określenia sposobu postępowania
w przypadku ujawnienia podejrzenia zakażenia Covid–19 w Urzędzie. Procedura reguluje
kwestie związane z

14






zapewnieniem zastępowalności na wypadek zachorowania na Covid-19 lub objęcia pracownika kwarantanną uniemożliwiającą świadczenie pracy zdalnej;
środkami ograniczającymi ryzyko zachorowania;
organizacją spotkań wewnętrznych i zewnętrznych;
postępowaniem w przypadku podejrzenia zachorowania.

Wydane zostało Zarządzenie Prezesa UTK w sprawie postępowania inspektorów zatrudnionych w Urzędzie podczas wykonywania działań nadzorczych w związku z istnieniem
potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, określające postępowanie
profilaktyczne oraz postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia wirusa.
Obecnie w części wykorzystujemy możliwość pracy zdalnej. Koronawirus i ostatni gwałtowny wzrost zakażeń spowodował, że rząd Premiera Pana Mateusza Morawieckiego
podjął decyzję o znacznym ograniczeniu pracy urzędników. Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, muszą pracować
zdalnie.
Nie oznacza to jednak, że nasi interesanci mają utrudniony kontakt z Urzędem i nie będą
mogli załatwić spraw urzędowych. Wnioski w sprawie wydania nowych dokumentów należy składać na bieżąco. Sprawy w Urzędzie można załatwiać elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wszyscy pracownicy Urzędu wyposażeni są w środki umożliwiające wykonywanie pracy
zdalnej. Mimo że obecny czas jest dla wielu z nas bardzo wymagający i trudny, poza realizacją spraw bieżących, organizujemy w Urzędzie wirtualne spotkania dla branży kolejowej:








co dwa tygodnie eksperci Urzędu odpowiadają na pytania naszych klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, wydawanych dokumentów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli
czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych;
spotykamy się w ramach posiedzeń Zespołu zadaniowego do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, podczas których
wspólnie z podmiotami sektora kolejowego omawiamy zidentyfikowane niepokojące zjawiska i trendy w obszarze bezpieczeństwa;
niemal 150 osób wzięło udział w zorganizowanym przez nas II Forum Kultury
Bezpieczeństwa. Spotkanie dla sygnatariuszy Deklaracji Kultury bezpieczeństwa
tym razem przeprowadzono w sposób zdalny. Tematem spotkania był czynnik
ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa;
prowadzimy szkolenia w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Do czerwca 2022 r. planujemy przeprowadzić bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Nowością będą szkolenia „szyte
na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne
zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej
zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla
inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Obecnie spotkania te są prowadzone za pomocą łączy internetowych. Informacji o planowanych wydarzeniach należy szukać na naszej stronie internetowej:
https://www.utk.gov.pl.
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Wszystkie dane kontaktowe dla przedsiębiorców kolejowych zamieszczone są na naszej
stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do zminimalizowania negatywnych skutków pandemii.
* wywiad przeprowadzono 6 listopada 2020 r.
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KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA
W DOBIE PANDEMII

COVID-19 – JAK ZMIENIŁ SIĘ
OBRAZ KOLEI W POLSCE?
Alicja Kozłowska, Michał Jaworski
Urząd Transportu Kolejowego
Minione lata na kolei upływały pod znakiem zmian, utrudnień, modernizacji. Wielki program inwestycji rozpoczął się wraz z napływem funduszy europejskich i pozwolił na stworzenie planu przywrócenia kolei należnej jej roli, utraconej na rzecz transportu drogowego.
Mimo że inwestycje wciąż trwają i są nadal uciążliwe dla pasażerów i użytkowników kolei,
to w ciągu ostatnich kilku lat można było zaobserwować ich pozytywne efekty – np. stały
wzrost liczby pasażerów kolei w latach 2014-2019, a na rynku przewozów towarowych
ciągły wzrost transportu intermodalnego, który w 2019 r. osiągnął już dwucyfrowy udział
w rynku przewozów towarowych wg wykonanej pracy przewozowej.
Mając na względzie pozytywne wyniki rynku i powoli rosnące linie trendu, na przyszłość
kolei w Polsce można spojrzeć bardziej optymistycznie. Niestety przyszedł rok 2020,
a wraz z nim drastyczna zmiana sytuacji. Analizując stan kolei w Polsce, skutki spowolnienia gospodarczego, wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń należy rozpatrywać osobno
z punktu widzenia transportu pasażerskiego i towarowego.

Transport pasażerski
W Polsce pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 odnotowano 4 marca.
12 marca zamknięte zostały szkoły i uczelnie, 15 marca wprowadzono kordon sanitarny
na granicach, a 25 marca ograniczenia w kontaktach społecznych. Wpłynęło to na drastyczny spadek liczby pasażerów kolei, a następnie decyzje przewoźników i organizatorów
publicznego transportu zbiorowego dotyczące zmniejszenia liczby uruchamianych pociągów. Pierwszym przewoźnikiem, który wprowadził ograniczenia w kursowaniu pociągów,
była spółka PKP Intercity, która zawiesiła połączenia komercyjne oraz połączenia międzynarodowe ze względu na zamknięte granice. PKP Intercity z uruchamianych do 13 marca
ponad 400 pociągów w ciągu doby, na koniec marca i w kwietniu zmniejszyła ich liczbę
do ok. 170.
Działalność przewozową na obszarze Polski całkowicie zawiesił Leo Express (uruchamiający przewozy w relacji Praha Hl. N. – Kraków Główny na podstawie przyznanej decyzji o otwartym dostępie), Ceske Drahy (uruchamiający połączenia na trasie Jindřichov
ve Slezsku – Głuchołazy – Mikulovice w ramach umowy międzynarodowej) oraz ODEG
Ostdeutsche (uruchamiający połączenia na trasie Hagenwerder – Krzewina Zgorzelecka –
Hirschfelde w ramach umowy międzynarodowej). Pozostali przewoźnicy wykonujący przewozy w ramach umów PSO ograniczyli liczbę połączeń oraz terminy kursowania wobec
spadającego popytu na przewozy pasażerskie. Prezes UTK wystąpił wówczas do podmiotów sektora kolejowego oraz organizatorów przewozów z apelem o to, by wprowadzane
ograniczenia oferty przewozowej w regionach nie skutkowały całkowitą utratą możliwości
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przemieszczania się koleją. Bardzo ważne jest bowiem utrzymanie nieprzerwanego dostępu do transportu kolejowego, który często stanowi jedyną możliwością dojazdu do miejsc
pracy, ośrodków zdrowia czy innych istotnych dla danego regionu punktów.
Rys. 1. Liczba pasażerów w okresie styczeń-wrzesień w latach 2019-2020 (w mln pasażerów)
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Rys. 2. Praca przewozowa w przewozach pasażerskich w okresie styczeń-wrzesień
w latach 2019-2020 [w tys. pas-km]
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Rys. 3. Praca eksploatacyjna w przewozach pasażerskich w okresie styczeń-wrzesień
w latach 2019-2020 [w mln poc-km]
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Najsłabsze wyniki przewozowe odnotowano w kwietniu. Obowiązujący stan epidemii
ograniczył liczbę pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego. Pociągami
podróżowało niewiele ponad 6 mln pasażerów – co stanowiło ¾ mniej niż przed rokiem.
Pracę eksploatacyjną ograniczono do 9,3 mln poc-km (spadek o 31,8% względem kwietnia
2019 r.).
Nastąpiło drastyczne cięcie liczby uruchamianych pociągów – w kwietniu było ich tylko
95,5 tys. zamiast planowanych około 150 tys.
Rys. 4. Liczba uruchomionych
w latach 2019-2020
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Kolejne etapy „odmrażania” gospodarki oraz luzowanie obostrzeń w zakresie limitów
przewozowych prowadziły do poprawy sytuacji. W maju i czerwcu stopniowo uruchamiano więcej pociągów i następował powrót pasażerów na kolej. Zdecydowanie najlepszym
miesiącem od początku pandemii okazał się wrzesień. Wpływ na to miały niewątpliwie kolejne powroty pracowników z pracy zdalnej oraz rozpoczęcie roku szkolnego i nauka w trybie stacjonarnym. Przewoźnicy uruchomili we wrześniu nieznacznie więcej pociągów niż
przed rokiem. W porównaniu do sierpnia 2020 r. liczba podróżnych zwiększyła się o blisko
1,5 mln (7%), osiągając wynik 21, 6 mln pasażerów – to jednak o 25% mniej niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna wyniosła 13,9 mln poc-km, czyli poziom zbliżony do września
2019 r., natomiast praca przewozowa wyniosła 1,2 mld pasażerokilometrów, co stanowiło prawie 32% mniej w porównaniu z wrześniem 2019 r. Wzrost dotyczył podróżnych
korzystających z usług przewoźników realizujących przewozy regionalne i aglomeracyjne.
Koniec wakacji przełożył się natomiast na zmniejszenie liczby osób korzystających z pociągów dalekobieżnych.
Warto wspomnieć o wprowadzonych działaniach, które miały na celu łagodzenie przewoźnikom skutków strat finansowych związanych z sytuacją epidemiologiczną. Na początku
pandemii narodowy zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
zawiesił pobieranie opłat rezerwacyjnych za rezygnację z przyznanej przepustowości oraz
pobierania kar za uruchomienie przez przewoźników pociągów z innym pojazdem trakcyjnym niż zaplanowany lub zwiększoną masą brutto pociągu. Działania te miały na celu
sprzyjać przewoźnikom dotkniętym skutkiem rezygnacji pasażerów z korzystania z usług
przewozowych.
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Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 spowodowały znaczący spadek przychodów pasażerskich przewoźników kolejowych. Aby zapewnić tym przedsiębiorcom
płynność finansową, w maju wprowadzono tzw. Tarczę 3.0, czyli zmiany do ustawy
z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Umożliwiły one udzielanie przez ministra infrastruktury wsparcia finansowego z budżetu państwa oraz z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla przewoźników realizujących umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich, międzywojewódzkich oraz międzynarodowych kolejowych przewozach pasażerskich.
Przekazanie wsparcia z budżetu państwa polega na wypłacaniu przewoźnikom kwot z limitu dotacji na wyrównanie przychodów utraconych w związku z honorowaniem ustawowych ulg biletowych, tak jak w odpowiednim miesiącu 2019 r.
Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 minister infrastruktury przekazuje wsparcie
przewoźnikom na finansowanie rekompensaty z tytułu realizacji umowy o świadczenie
usług w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie, w jakim rekompensata ta nie zostanie sfinansowana ww. dotacją oraz środkami pierwotnie zaplanowanymi w budżetach
organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Ze specustawy COVID-owej wynika, że na wsparcie pasażerskich przewoźników kolejowych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 zarezerwowane jest łącznie 900 mln zł. Środki systematycznie są wypłacane
przewoźnikom.
Ww. ustawa przewidziała także wprowadzenie do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mechanizmu pozwalającego operatorowi na realizowanie przewozów w międzywojewódzkim i międzynarodowym transporcie kolejowym komunikacją zastępczą za pomocą transportu drogowego, z zachowaniem prawa do rekompensaty (w tym rekompensat
związanych ze stosowaniem ulg ustawowych). Mechanizm ten miał obowiązywać w okresie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.
7 października 2020 przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiające na poziomie unijnym przepisy na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego
w związku z pandemią COVID-19 COM/2020/260 z r., w którym to przewidziano m.in.
możliwość zmniejszenia, uchylenia lub odroczenia opłat za minimalny pakiet dostępu
oraz za dostęp do infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury usługowej, a także do zaprzestania pobierania opłaty rezerwacyjnej. Państwa członkowskie zostały zobowiązane
do przyznania rekompensaty odpowiadającej stracie finansowej powstałej w wyniku zastosowania mechanizmów przewidzianych w rozporządzeniu.

Transport towarowy
Pierwsze sygnały spowolnienia gospodarczego nadeszły wraz z rozprzestrzenianiem się
wirusa w Europie już w lutym. W tym samym czasie w Chinach w rejonach objętych największą liczbą zakażeń zamykane były fabryki i zatrzymywała się produkcja. Ograniczenia
związane z pandemią spowodowały gospodarczy lock-down – zamknięcie zakładów pracy,
wstrzymanie produkcji oraz inwestycji.
Spowolnienie gospodarki ma również znaczenie dla transportu. Problemy niektórych
branż wpłynęły na sytuację firm przewozowych. Branża produkcyjna odczuła spadek
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transportu surowców do produkcji oraz gotowych produktów. Wstrzymanie produkcji,
wydobycia lub pozyskiwania przez producentów surowców spowodowało, że branża
transportowa nie miała ładunków, a odbiorcy surowców nie mieli materiałów, z których
mogliby produkować. Dystrybucja w obliczu braku produktów również zostaje wstrzymana. Sytuacja, która miała miejsce na początku 2020 r. w Polsce dotknęła zarówno branżę
produkcyjną jak i branżę handlową, a wraz z nimi także firmy przewozowe, spedytorów
i terminale. Największe spadki odnotowano w transporcie ładunków z branż: meblarskiej,
ubraniowej, tekstylnej, samochodowej i artykułów gospodarstwa domowego. Z drugiej
strony na stabilnym poziomie pozostała dystrybucja towarów z branży produkcji spożywczej, zboża oraz produkcji nawozów i pasz. W przewozach masowych największy spadek
odnotowano w transporcie grup towarów masowych, tj. węgla i rud.
Przyjrzyjmy się bliżej sytuacji, która miała miejsce na rynku przewozów towarowych w Polsce. Na początku pandemii branża kolejowa zwróciła uwagę na utrudnienia w przekraczaniu pociągów towarowych przez granice. Przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązkowej
kwarantanny po przekroczeniu granicy nie obejmowały pracowników kolei, w tym maszynistów. W tym zakresie interwencja Urzędu Transportu Kolejowego szybko pomogła
rozwiązać tę sytuację, jednak przewoźnicy towarowi zwracali też uwagę na inne problemy
proceduralne, związane z obsługą celno-sanitarną oraz chwilowym brakiem możliwości
wykonywania badań okresowych.
Podstawowe parametry rynku, czyli masa przewiezionych towarów, wykonana praca przewozowa i praca eksploatacyjna w miesiącach styczeń-wrzesień 2020 r. kształtowały się
na wyraźnie niższym poziomie niż w analogicznych miesiącach 2019 r. W przewozach towarowych, podobnie jak w transporcie pasażerskim, kwiecień był najgorszym miesiącem
w porównaniu do 2020 r. Odnotowano spadek masy towarów przewiezionych w tym miesiącu w porównaniu do kwietnia 2019 r. na poziomie 16,6%, spadek wykonanej pracy przewozowej – 22,0%, a spadek pracy eksploatacyjnej – 19,9%. Łącznie masa towarów w ciągu
analizowanych trzech kwartałów 2020 r. w porównaniu do 2019 r. spadła o 9,7%, praca
przewozowa o 11,0%, a praca eksploatacyjna o10,0%.
Rys. 5.

Masa przewiezionych towarów w okresie styczeń-wrzesień w latach 2019-2020
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Rys. 6. Praca przewozowa w transporcie
w latach 2019-2020 [w tys. pas-km]
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Rys. 7. Praca eksploatacyjna w transporcie
w latach 2019-2020 [w mln poc-km]
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Warto również zauważyć, że badane parametry w ciągu ostatnich pięciu miesięcy rosną.
Rynek kolejowych przewozów towarowych w 2020 r. na pewno odnotuje stratę w porównaniu do 2019 r. Kwestią kolejnych kilku miesięcy jest powrót do stanu i wielkości
przewozów sprzed spowolnienia gospodarczego z zastrzeżeniem, że spadek w przewozach masowych po części związany jest z ogólną tendencją – zmniejszania wykorzystania
paliw kopalnych w sektorze energetycznym. Należy bowiem przypomnieć, że zmniejszenie wielkości kolejowego transportu towarów odnotowano już w 2019 r. w porównaniu
do 2018 r., dlatego też niższe wyniki podstawowych parametrów w 2020 r. mogą być
efektem mniejszego zapotrzebowania na transport towarów masowych, wzmocnionego
przez spowolnienie wywołane przez pandemię COVID-19.
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Rys. 8. Liczba uruchomionych
w latach 2019-2020
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Liczba uruchomionych pociągów kształtuje się na niższym poziomie w okresie pierwszych
ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., jednakże od maja
zaobserwować można sukcesywny wzrost, a już we wrześniu 2020 r. liczba uruchomionych pociągów przekroczyła liczbę pociągów uruchomionych we wrześniu 2019 r.
Pomimo pandemii w 2020 r. podmioty rynku wykazywały wyższe niż dotychczas zainteresowanie uzyskaniem licencji na przewozy towarów. W pierwszych trzech kwartałach
2020 r. licencję przewoźnika kolejowego otrzymało 7 przedsiębiorstw, z których, poza
dwiema nowymi Spółkami, wszystkie działają od kilku lat i są związane z branżą kolejową.
Tylko jeden z pośród powyższych przewoźników rozpoczął działalność przewozową, chociaż wszyscy posiadają już pełną gotowość do realizacji przewozów. O udzielenie licencji
przewoźnika kolejowego ubiega się kolejnych 5 przedsiębiorstw.
Jednocześnie przeprowadzone w 2020 r. kontrole przewoźników kolejowych wykazały,
że część z nich korzysta z rozwiązań rządowej tarczy kryzysowej nr 1 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, polegających na odroczeniu terminu płatności składek
do ZUS.
Transport towarów to nie tylko towary masowe. Nie można zapominać o transporcie intermodalnym, który odgrywa coraz istotniejszą rolę w przewozach kolejowych w Polsce.

Transport intermodalny
Analizując tendencje na rynku transportu intermodalnego, zobaczmy na początek jak wyglądała sytuacja związana pandemią COVID-19 na świecie. Poniższy rysunek przedstawia
liczbę przetransportowanych TEU na świecie w ujęciu miesięcznym.
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Rys. 9. Liczba TEU przetransportowanych na świecie w okresie kwiecień 2019 r. – wrzesień
2020 r. [w mln TEU]
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Źródło: www.containerstatistics.com
Liczba przewiezionych TEU w okresie do stycznia 2020 r. pozostawała na stabilnym poziomie pomiędzy 14-15 mln. W lutym 2020 r. nastąpiło załamanie i spadek przetransportowanych jednostek TEU do 11 mln. Wówczas fabryki w Chinach ograniczyły lub
wstrzymały produkcję. Miało to istotny wpływ na transport kontenerów na świecie. Powrót do danych sprzed pandemii nastąpił w lipcu, sierpniu i wrześniu br., osiągając poziom
14,7 – 14,8 TEU.
W Polsce mimo pandemii koronawirusa statystyki przewozów intermodalnych wskazują na wzrosty we wszystkich badanych parametrach. W trzech pierwszych kwartałach
2020 r. przetransportowano blisko 17 mln ton skonteneryzowanych ładunków, co stanowi wzrost o 18,2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. O 22,3% wzrosła w tym
okresie liczba przetransportowanych TEU osiągając 1 914 435 szt. Nieco mniejsze wzrosty dotyczą pracy przewozowej – wzrost o 5,7 %.
Takie wyniki istotnie poprawiły udział przewozów intermodalnych w transporcie towarów. Po pierwszych trzech kwartałach 2020 r. udział w masie ładunków osiągnął 10,5%,
a w pracy przewozowej 14,5% udziału.
Rys. 10. M
 asa towarów przewiezionych w transporcie intermodalnym w okresie styczeń –
wrzesień 2019 r. i 2020 r.
17 500
17 000
16 500
tys. ton

16 000
15 500
15 000

16 983

14 500
14 000
13 500

14 362

13 000
2019

2020

25

Kultura bezpieczeństwa w dobie pandemii

tys. tono-km

Rys. 11. P
 raca przewozowa wykonana w transporcie intermodalnym w w okresie styczeń –
wrzesień 2019 r. i 2020 r.
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Rys. 12. L iczba TEU przewiezionych w transporcie intermodalnym w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. i 2020 r.
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Rys. 13. L iczba jednostek przewiezionych w transporcie intermodalnym w okresie styczeń –
wrzesień 2019 r. i 2020 r.
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Przedstawione dane pozwalają optymistycznie patrzeć na wyniki w kolejnych miesiącach
2020 r. Możemy mieć nadzieję na dalszy wzrost przewozów intermodalnych na kolei.
W 2020 r. odnotowano istotne zwiększenie liczby uruchamianych pociągów intermodalnych. W pierwszym półroczu uruchomiono 43 629 pociągów intermodalnych, co stanowiło wzrost o 31% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r . Zauważalnie zwiększyła się
liczba pociągów intermodalnych na granicy z Białorusią.
Liczba pociągów intermodalnych w relacji Polska-Białoruś porównanie I kw. 2019 r.
i I kw. 2020 r.
Relacja:
Brest Siewierny - Małaszewicze Centralne



•
•

I półrocze 2019 r. – 626
I półrocze 2020 r. – 900

Małaszewicze Centralne – Brest Siewierny



•
•

I półrocze 2019 r. – 596
I półrocze 2020 r. – 802

Brest Siewierny - Małaszewicze Południowe



•
•

I półrocze 2019 r. – 254
I półrocze 2020 r. – 379

Małaszewicze Południowe – Brest Siewierny



•
•

I półrocze 2019 r. – 296
I półrocze 2020 r. – 418

Rys. 14. Ś
 rednia wartości jednostkowych prędkości pociągów intermodalnych w okresie
styczeń-czerwiec w latach 2019 i 2020
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Pomimo uruchamianej w 2020 r. większej liczby pociągów intermodalnych, od marca 2020 r. poprawiła się w stosunku do 2019 r. prędkość pociągów intermodalnych
o 1-2 km/godz. Wpływ na to miała przede wszystkim mniejsza liczba pociągów pasażerskich i wyższa punktualność pociągów.

Punktualność
Jednym z istotnych parametrów efektywności przewozów towarowych monitorowanych
przez Urząd Transportu Kolejowego jest punktualność pociągów towarowych. Porównując dane za I, II i III kwartał 2020 r. z analogicznymi danymi z 2019 r. wyłania się ciekawy
obraz – pociągi towarowe były bardziej punktualne w 2020 r.
Rys. 15. Punktualność pociągów towarowych na przybyciu przy opóźnieniach powyżej
15 min 59 s w okresie styczeń-wrzesień w latach 2019-2020
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Z danych za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynika, że oprócz sierpnia pociągi towarowe
były bardziej punktualne niż w analogicznych miesiącach 2019 r. Większa punktualność
była nieprzewidzianym, ale pozytywnym skutkiem pandemii koronawirusa. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy było zwiększenie przepustowości sieci spowodowane
mniejszą liczbą pociągów pasażerskich. W wyniku wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi w obrębie kraju na tory wyjechało mniej pociągów pasażerskich, a wiele
połączeń zostało odwołanych. Pociągi towarowe natrafiały dzięki temu na mniejsze ograniczenia, mogły płynniej i szybciej transportować ładunki. W kwietniu i w maju udział pociągów, które były punktualne na przybyciu (opóźnienie nie przekroczyło 15 min 59 s),
przekroczył 53%. W najlepszym miesiącu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. liczony
w ten sposób poziom punktualności wyniósł 43,57%.
Punktualność pociągów towarowych jest jednym z kluczowych parametrów jakości kolei
oraz ma znaczący wpływ na jej konkurencyjność względem transportu drogowego. Z tego
względu obserwowany w miesiącach czerwiec-sierpień 2020 r. spadek punktualności
do poziomu obserwowanego w 2019 r. jest bardzo niepokojący.
Funkcjonowanie przewozów kolejowych w ruchu międzynarodowym utrzymywane jest
na stabilnym poziomie, pomimo trwającego kryzysu epidemiologicznego. Spadek liczby
pociągów pasażerskich wpłynął na zwiększenie przepustowości linii kolejowych, co po28

zwoliło zwiększyć punktualność na przybyciu w maju 2020 r. do 46,38%. Nieznaczny
wzrost liczby pociągów międzynarodowych oraz przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich do wartości sprzed kryzysu epidemiologicznego wpłynęły na spadek punktualności
na przybyciu do 29,48% we wrześniu 2020 r. W związku z tym konieczne jest wdrożenie
działań związanych z poprawą punktualności przewozów międzynarodowych, uwzględnieniem oczekiwań Komisji Europejskiej.
Tab. 1. L iczba uruchomionych w 2020 r. towarowych pociągów międzynarodowych, uwzględniająca pociągi ładowne oraz próżne.
miesiąc

liczba uruchomionych pociągów międzynarodowych

punktualność na przybyciu
(dla opóźnień powyżej
15 min 59 s)

styczeń

6 820

40,07%

luty

6 741

41,27%

marzec

7 055

39,99%

kwiecień

6 075

42,90%

maj

6 604

46,38%

czerwiec

6 959

38,34%

lipiec

7 687

32,22%

sierpień

7 594

31,09%

wrzesień

7 711

29,48%

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 był również widoczny w przypadku punktualności przewozów pasażerskich . Przede wszystkim w porównaniu do poszczególnych miesięcy 2019 r.
punktualność pociągów zaczęła rosnąć wraz ze spadkiem liczby pasażerów w związku
z ograniczeniem możliwości przemieszczania się i wzrostem liczby odwołanych pociągów.
Jedynie w lutym 2020 r. punktualność była minimalnie niższa niż w lutym 2019 r. (94,28%
w porównaniu do 94,34%). W kolejnych miesiącach 2020 r. punktualność pociągów rosła
do poziomu 98,00% w kwietniu. W maju, czerwcu i lipcu, wraz ze stopniowym powracaniem podróżnych na kolej i przywracaniem połączeń punktualność pociągów spadała.
Rys. 16. P
 unktualność pociągów pasażerskich na przybyciu przy opóźnieniach powyżej
5 min 59 s w okresie styczeń-wrzesień w latach 2019-2020
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Bilans wpływu pandemii na rynek kolejowy (podsumowanie)
Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na rynek kolejowy nie jest jednoznaczny. Z jednej strony
ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały ogromny spadek liczby pasażerów.
Z drugiej strony zmniejszenie natężenia ruchu na sieci dało pozytywny efekt w postaci poprawy punktualności pociągów. Ponadto pandemia nie wpłynęła znacząco i nie zakłóciła
odnotowanego w ostatnich latach rozwoju transportu intermodalnego.
Za nami pierwsza, wiosenna fala pandemii. Wyniki parametrów rynku powoli wracają
do normalnego poziomu, który odnotowywany był w ubiegłych latach. Niestety, aktualnie
jesteśmy w trakcie drugiej fali, której skutki będziemy obserwować w danych statystycznych za kolejne miesiące, a całkowity bilans wpływu pandemii na rynek kolejowy widoczny
będzie dopiero w perspektywie 1-2 lat, kiedy to prawdopodobnie sytuacja na rynku wróci
do stanu sprzed pandemii.
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DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
GRUPY PKP W OKRESIE
PANDEMII – PROJEKTY
ZREALIZOWANE NA RZECZ
WALKI ZE SKUTKAMI
KORONAWIRUSA
Sara Pijanowska
Fundacja Grupy PKP
Jednym z największych wyzwań w 2020 r., przed którym stanął cały świat, jest niewątpliwie walka ze skutkami pandemii wywołanej Covid-19. W Polsce stan epidemii wprowadzono 20 marca 2020 r. W tym samym czasie coraz więcej obywateli pozostawało na przymusowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Wśród nich byli również kolejarze.
Zarząd Fundacji Grupy PKP podjął wówczas decyzję, by pomagać osobom znajdującym się
na kwarantannie poprzez dostarczenie artykułów pierwszej potrzeby. W projekt zaangażowano w ramach wolontariatu pracowników spółek Grupy PKP.
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Pomoc zakażonym i wolontariat
Celem projektu było udzielenie pomocy nie tylko czynnym zawodowo pracownikom, ale
również emerytom. Wolontariusze Fundacji mieli za zadanie dostarczyć artykuły pierwszej potrzeby osobom, które zgłosiły się o pomoc do organizacji. Pierwszy apel skierowany
do pracowników spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych wolontariuszy. Do Fundacji na dedykowany adres e-mail przychodziły zgłoszenia zarówno od osób
potrzebujących pomocy, jak i chętnych do jej niesienia.
Do zadań wolontariuszy należało dostarczenie paczek przygotowanych przez pracowników Fundacji Grupy PKP. Żaden z pracowników i wolontariuszy nie miał bezpośredniego
kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie domowej. Paczka z artykułami pierwszej
potrzeby była pozostawiona przed drzwiami. Wolontariusz miał jedynie kontakt telefoniczny z osobą, której dostarczał pakunek. Wolontariusz został pouczony i przeszkolony
z zasad zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności. Każdy, kto się zgłosił do projektu, otrzymał środki ochronne i koszulkę z logotypem Fundacji Grupy PKP.
Do kwietnia, czyli szczytowego momentu, kiedy to obowiązywał zakaz poruszania się
po ulicach z wyjątkiem przemieszczania do pracy i sklepu, do Fundacji zgłosiło się 40 wolontariuszy z całej Polski.

Środki ochrony osobistej dla kolejarzy
Po udanej akcji wolontariatu pracowniczego Fundacja Grupy PKP nawiązała współpracę
z firmą MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. W efekcie otrzymała bezpłatnie maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które były stosowane m.in. przez wolontariuszy
pomagającym kolejarzom przebywającym na kwarantannie domowej. Pierwsza partia
maseczek higienicznych trafiła do: PKP Cargo S.A., Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu i PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. Maseczki zostały przekazane
całkowicie bezpłatnie i posłużyły kolejarzom, którzy pozostawali na służbie i byli narażeni
na potencjalny kontakt z wirusem.

Prezes Zarządu firmy Modus – Marek Ulewicz, zadeklarował że, w miarę możliwości
produkcyjnych, udostępni maseczki kolejnym podmiotom kolejowym, które się do niego zgłoszą. Wcześniej maseczki trafiły również do Wojewódzkiego Sztabu Antykryzysowego, Wojsk Obrony Terytorialnej i szpitali w Bydgoszczy. – Wszyscy znaleźliśmy się
w trudnej i nietypowej sytuacji. Podczas panującej pandemii Covid-19 zadaniem Fundacji
Grupy PKP jest wsparcie kolejarzy, m.in. poprzez przekazanie im środków ochrony osobistej, które pozwolą bezpiecznie odbywać służbę na rzecz pasażerów. Dziękuję firmie
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Modus za podjęcie wyzwania i zmobilizowanie całej załogi, która przestawiła produkcję
z mundurów na maseczki. Dzięki nim kolejarze pozostający na służbie byli bardziej bezpieczni – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.
Fundacja otrzymała bezpłatnie 4 500 maseczek, które były przekazane pracownikom spółek Grupy PKP pozostającym na służbie. Środki ochrony osobistej trafiły również do pracowników budowlanych, którzy realizowali prace przy inwestycjach kolejowych. Mimo
epidemii Firma Budimex S.A. prężnie działała, realizując inwestycje kolejowe. Przekazana
przez spółkę darowizna na zakup maseczek ochronnych dla pracowników była kolejnym
zadaniem zrealizowanym przez Fundację Grupy PKP.

Zakup komputerów do nauki online dla dzieci z rodzin kolejarskich
Wybuch epidemii spowodował diametralną zmianę trybu życia . Dorośli aktywni zawodowo przeszli na tryb pracy zdalnej, dzieci i młodzież zaś brała udział w zajęciach online.
Niestety, nie wszystkie rodziny, na przykład ubogie i wielodzietne, mogły sobie pozwolić
na zakup odpowiedniego sprzętu do e-learningu. Fundacja Grupy PKP wyszła naprzeciw
problemowi, organizując zakup komputerów dla dzieci W poszczególnych zakładach pracy
zostali wytypowani najbardziej potrzebujący pracownicy. Zakupione komputery posiadały
odpowiednie oprogramowanie, które pozwalało w pełni zorganizować naukę w domu.
Przedsięwzięcie spotkało się z szerokim odzewem. W akcji wzięły udział następujące spółki: PKP Informatyka, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Intercity, PKP Linia
Hutnicza Szerokotorowa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Telkol, PKP CARGO, Lotos
Kolej, DB Cargo Polska, Fundacja Lotos BP.
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Jedną z firm, które włączyły się do akcji, była LOTOS Kolej Sp. z o. o., która za pośrednictwem Fundacji LOTOS przekazała środki finansowe na rzecz Fundacji Grupy PKP. Dzięki
temu wsparciu możliwy był zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z najuboższych rodzin. – Pandemia pokazała nam, jak ważna jest możliwość stworzenia dzieciom warunków do nauki w nietypowych, trudnych okolicznościach. Nigdy nie wiemy, czy znów nie
będziemy musieli pozostać w domach. Nie każda rodzina posiada jednak środki na zakup
odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu do nauki. Dlatego właśnie postanowiliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujących w zakupie sprzętu dla dzieci. Bardzo dziękuję Fundacji
LOTOS za udzielone wsparcie – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji
Grupy PKP.

5 mln zł na walkę z koronawirusem
Grupa PKP przekazała Fundacji Grupy PKP darowiznę w wysokości ponad 5 mln zł na rzecz
walki ze skutkami Covid-19. Pieniądze zostały przekazane placówkom medycznym, m.in.
na zakup specjalistycznego sprzętu i odczynników potrzebnych do diagnostyki.
Za otrzymane fundusze organizacja zakupiła również sprzęt diagnostyczny za ponad
800 tys. zł, który trafił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE)
w Warszawie. Aparatura umożliwiła wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym.

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie prowadzi badania metodami molekularnymi
(Real-Time PCR), które pozwalają na wykrycie obecności specyficznych genów wirusa
w badanej próbce.
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– W chwili obecnej zespół diagnostów wykonuje wszystkie etapy badania manualnie,
co jest czasochłonne i pracochłonne. W celu usprawnienia pracy potrzebna jest automatyzacja, zwłaszcza pierwszego etapu – izolacji i oczyszczenia materiału genetycznego
wirusa. Zakup aparatury pozwolił odciążyć personel i zautomatyzować ten najbardziej
newralgiczny etap badania. Dzięki zakupowi nowej aparatury laboratorium WSSE w Warszawie jest w stanie wykonywać więcej testów w ciągu doby, a tym samym skuteczniej
walczyć z epidemią Covid-19 – tłumaczy Marta Pakieła, zastępca dyrektora ds. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Gdyby nie wsparcie darczyńców, spółek Grupy PKP, nie doszłoby do tego działania. Fundacja Grupy PKP dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Podziękowania należą się Polskim Kolejom Państwowym S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka S.A., PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z. o.o., CS Natura
Tour Sp. z. o.o. oraz Xcity Investment Sp. z. o.o. Te spółki przekazały dotychczas fundusze
w szczytnym celu.
– W dobie epidemii zapewnienie sprzętu placówkom medycznym oraz diagnostycznym,
tak jak w przypadku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
to konieczność. Fundacja Grupy PKP oraz spółki z Grupy PKP poprzez zakup specjalistycznej aparatury dołożyły swoją cegiełkę w dobie światowej walki z epidemią. Dla nas jest
to czas, w którym wzmożyliśmy działania również w postaci wolontariatu – podkreśla Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Kolejarze wsparli Narodowy Instytut Leków
Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji
Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu
Leków. Dotacja celowa umożliwiła Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność
koronawirusa Covid-19. Narodowy Instytut Leków otrzymał od Fundacji Grupy
PKP 1,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem. W związku z panującą
epidemią Instytut rozszerzył działalność o wykonywanie testów diagnostycznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przekazane środki pozwoliły na wykorzystanie jego potencjału i jednocześnie zwiększyły możliwości diagnostyczne w walce ze skutkami epidemii.
–Wsparcie placówek medycznych, szpitali oraz szeroko rozumianej służby zdrowia to nasz
priorytet. Dzięki środkom zebranym w wyniku współpracy Fundacji ze spółkami Grupy
PKP pomogliśmy rozszerzyć działalność Narodowego Instytutu Leków, gdzie eksperci mogli rozpocząć wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Przekazane środki przyczyniły się do wykonywania 150 testów dziennie.
Walka ze skutkami koronawirusa to obecnie najważniejsze działanie Fundacji Grupy PKP
– informuje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.
Dotacja przekazana przez siedem podmiotów z Grupy PKP – PKP S.A., PKP CARGO S.A.,
PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
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Xcity Investment Sp. z o.o., CS Natura Tour Sp. z o.o. – została przeznaczona na pokrycie
kosztów zakupu materiałów i odczynników, w tym zestawów do izolacji RNA, środków
ochrony osobistej, materiałów jednorazowych, preparatów odkażających oraz do utylizacji odpadów medycznych.

Grupa PKP przekazała środki na zakup testów
Około 30 tysięcy testów – tyle odczynników Instytut Hematologii i Transfuzjologii zakupił za środki przekazane w drodze darowizny przez spółki Grupy PKP i Fundację Grupy
PKP. Łącznie spółki Grupy PKP przekazały na wsparcie zakupu niezbędnych odczynników
w procesie diagnostyki około 2,3 mln zł. Testy wraz z drobnym sprzętem jednorazowym
trafiły do nowopowstałego laboratorium w Zakładzie Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, który prowadzi badania laboratoryjne próbek w kierunku Covid-19
(RNA SARS-CoV-2). Pozwoliło to zwiększyć liczbę testów dostępnych w zakładzie i wpłynęło pozytywnie na możliwość realizacji badań.

Środki pomocowe dla szpitali ze ściany wschodniej
Fundacja Grupy PKP i spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o w Zamościu
przekazały środki finansowe na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19, m.in. do czterech szpitali. Łączna wartość tej darowizny to milion złotych.
Środki trafiły do następujących placówek:





Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie,
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu.

– Walka z koronawirusem trwa, a służba medyczna potrzebuje w tej walce konkretnego wsparcia. Dlatego Fundacja Grupy PKP jako organizacja pożytku publicznego, od lat
wspierająca potrzebujących i ważne społeczne inicjatywy, aktywnie angażuje się w tego
typu pomoc. Tym razem trafia ona do 4 szpitali, które wsparliśmy dzięki środkom spółki
PKP LHS – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Wsparcie emerytowanych kolejarzy
Osoby starsze znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na Covid-19. Wolontariusze
Fundacji Grupy PKP z początkiem epidemii przygotowali paczki z artykułami pierwszej
potrzeby dla najbardziej potrzebujących emerytowanych kolejarzy. Dodatkowo, wspólnie
z wydawcą magazynu „Raport Kolejowy”, Fundacja Grupy PKP zorganizowała akcję „Emerycie #zostań w domu”. Jej celem było przesłanie czasopism emerytowanym pracownikom
branży transportowej, by umilić im czas podczas ogólnokrajowej izolacji.
Poza akcjami ukierunkowanymi na walkę z Covid-19, Fundacja Grupy PKP prowadziła
swoją działalność statutową oraz angażowała się w działalność charytatywną. Między innymi przeprowadziła liczne zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji oraz wsparła i zachęciła wszystkich do oddawania krwi w regionalnych punktach krwiodawstwa.
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE
WSZYSTKIM –
PKP INTERCITY S.A. W TRAKCIE
EPIDEMII
Pojawienie się epidemii i związane z tym ograniczenia w sferze publicznej, niemal z dnia
na dzień diametralnie zmieniły zapotrzebowanie na podróżowanie, a jednocześnie pociągnęły za sobą konieczność modyfikacji procedur bezpieczeństwa, co ważne, z uwzględnieniem sytuacji, która dotąd nie miała miejsca nie tylko na kolei, lecz także w skali
globalnej. PKP Intercity opracowało i wdrożyło plany, zapewniające ciągłość działania
spółki i realizacji przewozów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa – pasażerów i pracowników spółki.
Od początku marca funkcjonuje w PKP Intercity S.A., powołany przez Zarząd Spółki, specjalny sztab kryzysowy ds. działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem koronawirusa Covid-19, w celu koordynacji i nadzoru nad realizacją działań na każdym szczeblu
odpowiedzialności.
Liczba kursujących pociągów PKP Intercity S.A. została dostosowana do zmniejszonego
zapotrzebowania. W odniesieniu do średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia
w obowiązującym rozkładzie jazdy, w marcu i kwietniu odwołanych zostało około 60% pociągów, a dla 8% pociągów wyznaczono skrócone relacje. Dzięki współpracy z przewoźnikami regionalnymi zostały natomiast utrzymane wszystkie relacje dalekobieżnych połączeń na terenie Polski.
Związane z epidemią restrykcje dotyczące przemieszczania się spowodowały, że w tym
czasie pasażerowie ograniczyli swoje podróże do tych koniecznych. Dla PKP Intercity S.A.
mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznaczała jednak mniejszego zaangażowania, wręcz przeciwnie. Spółka działała w 100%, zapewniając bezpieczeństwo pasażerom
oraz pracownikom, jak również dbając o stabilne funkcjonowanie w tych wyjątkowych okolicznościach.

Zasady bezpieczeństwa
Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem
Covid-19, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy PKP Intercity S.A. od 10 marca 2020 r. do czasu zawieszenia kursowania we wszystkich pociągach
kursujących w relacjach międzynarodowych do Polski, dystrybuowali i zbierali od pasażerów karty lokalizacji w formie ankiety, sporządzonej w języku polskim i angielskim, o czym
podróżni byli informowani w formie komunikatów wygłaszanych przez nagłośnienie znajdujące się na wyposażeniu pociągu. Ankieta ta była również dostępna w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej. Ponadto, przy
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kasach biletowych znajdujących się na stacjach przygranicznych, zamieszczone zostały
informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.
Na pokładach pociągów wprowadzono specjalne zasady związane z bezpiecznym podróżowaniem. Od 25 marca 2020 r. pasażerowie mogli zajmować dowolne miejsca w obrębie
wykupionej klasy wagonu, niezależnie od wskazanych na bilecie. Jednocześnie PKP Intercity S.A. stale monitorowało frekwencję w swoich pociągach, co pozwalało na reakcję, gdy
spodziewana była większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy były wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem
odstępów pomiędzy podróżnymi. Od 29 kwietnia 2020 r. przewoźnik umożliwił zakup biletów tylko na 50% miejsc siedzących w składzie z założeniem zachowania odpowiednich
odstępów pomiędzy podróżnymi (co drugie miejsce).
Wraz ze zwiększeniem limitu osób mogących jednocześnie odbywać podróż na pokładzie
pociągu, do liczby miejsc siedzących, od 4 czerwca 2020 r. spółka wprowadziła obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów: Twoich Liniach Kolejowych
(TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz tak jak do tej pory, Express InterCity Premium (EIP). Bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Natomiast od osób podróżujących z biletem okresowym jest wymagane posiadanie
rezerwacji miejsca na konkretne połączenie. Obecnie w pociągach przewoźnika może być
zajętych jednocześnie, co najwyżej 50 proc. miejsc do siedzenia. Spółka na bieżąco monitoruje frekwencję we wszystkich swoich pociągach.

Szybko i bezpiecznie po bilet
PKP Intercity S.A. podjęło szereg działań sprzyjających przestrzeganiu zaleceń mających
zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, w tym zachowaniu dystansu społecznego i unikaniu bezpośredniego kontaktu. Kluczowym działaniem było zachęcanie podróżnych do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową intercity.
pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator. W ślad za tym poszły konkretne rozwiązania.
5 sierpnia 2020 r. weszła w życie zmiana w regulaminie, która m.in. skróciła czas na zakup, zwrot i wymianę biletów w systemie e-IC. Dotychczas obowiązujące 15 min na zakup
i zwrot oraz 30 min na wymianę biletu, zostały skrócone do 5 min przed odjazdem pociągu
(z wyjątkiem sprzedaży niektórych biletów w komunikacji międzynarodowej – wagony sypialne i z miejscami do leżenia; a także zwrotów biletów w komunikacji międzynarodowej).
PKP Intercity S.A. ukończyło także prace nad udostępnieniem rezerwacji miejscówek
do biletów okresowych w aplikacjach IC Mobile Navigator i SkyCash na przejazdy w pociągach TLK oraz IC. Zmiana ta – również dostępna od 5 sierpnia 2020 r. – jest ułatwieniem
przygotowanym szczególnie dla pasażerów korzystających z biletów odcinkowych, a więc
dla tych, którzy nie zawsze mają możliwość wcześniejszego precyzyjnego wybrania połączenia.
Ponadto na pokładach pociągów i w kasach biletowych przewoźnik wprowadził możliwość
płatności zbliżeniowo kartą do 100 zł bez konieczności weryfikacji PIN.

Bezpieczny pasażer…
Maksymalnie bezpieczne korzystanie z pociągów zapewniają zaostrzone i restrykcyjnie
przestrzegane procedury, związane z codzienną obsługą taboru. Już od połowy marca
38

na Warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest
najwięcej pociągów PKP Intercity S.A., prowadzono dezynfekowanie kluczowych miejsc
i elementów wyposażenia wagonów, z którymi podróżny mają bezpośredni kontakt, m.in.
klamek, poręczy, uchwytów, przycisków sterowania drzwiami, czy toalet. Warto tu również zaznaczyć, że aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami w drzwiach do wagonów, wprowadzono ich automatyczne otwieranie.
Z czasem proces czyszczenia i dezynfekcji składów został rozszerzony na teren całej Polski
i wszystkich zakładów spółki, dzięki temu każdy pociąg jest odpowiednio przygotowywany przed i po każdym kursie. Od marca do końca października 2020 r. wykonano ponad
260 tysięcy dezynfekcji.
PKP Intercity S.A. opracowało i udostępniło na swojej stronie specjalny poradnik pasażera pt. „Jak podróżować z PKP Intercity S.A. podczas epidemii?” w formie opisowej oraz
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości ze strony pasażerów. Poradnik
dostępny jest pod linkiem:
https://www.intercity.pl/pl/jak-podrozowac-z-pkp-intercity-podczas-epidemii-poradnik-pasazera.html.

…i pracownik
PKP Intercity S.A. już na samym początku wystąpienia epidemii podjęło decyzję o zakupie:
maseczek FFP2, rękawiczek ochronnych, żeli do mycia i dezynfekcji rąk, środków do dezynfekcji terminali mobilnych, a z czasem także i okularów ochronnych. Następnie wyposażyło kierowników pociągów i konduktorów w wyżej wymienione środki.
W szczytowym okresie trwania epidemii, gdy identyfikowane były ogniska zakażeń wirusem Covid-19, w pociągach PKP Intercity S.A. dla pracowników drużyn pociągowych zostały wydzielone specjalne strefy buforowe, tym samym minimalizując ryzyko zarażenia
pracowników Spółki. Zmieniony został także model kontroli biletów. Przewoźnik wprowadził bezdotykową formę kontroli dokumentów przejazdowych, posiadanych przez pasażerów poprzez rezygnację m.in. z używania znakowników konduktorskich.
PKP Intercity S.A. wyposażyło w środki ochrony osobistej oraz dodatkowe środki do utrzymania higieny osobistej maszynistów, pracowników kas i Centrów Obsługi Klienta, pracowników technicznej obsługi taboru, jak również osoby pracujące w biurach. Środki będą
dostarczane pracownikom do czasu zakończenia stanu epidemii.

Dobrze wykorzystany czas
Czas ograniczonego zapotrzebowania na podróże i związanego z tym zmniejszonego stopnia eksploatacji taboru przeznaczono na odpowiednie przygotowanie techniczne floty
PKP Intercity S.A. Wykonywano przeglądy i naprawy, które pozwoliły na płynne włączenie taboru do ruchu po ponownym uruchomieniu zawieszonych połączeń, tj. od początku
maja. W ten sposób wagony przygotowywano do sezonu letniego.
Dzięki dostępności taboru możliwe było zrealizowanie wielu przedsięwzięć i czynności
serwisowych, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróży. Systemy klimatyzacji w wagonach poddano skumulowanym przeglądom i konserwacjom, wykonano
również dodatkowe przeglądy wagonowych zestawów baterii akumulatorów oraz korekcyjne toczenie zestawów kołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zakłady spółki
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we własnym zakresie (tzw. systemem gospodarczym) realizowały naprawy lokomotyw
elektrycznych i spalinowych oraz podzespołów. Przeprowadzono szczegółową analizę
usterek zgłaszanych przez drużyny konduktorskie, uzupełniono wyposażenie pojazdów.

PKP Intercity w akcji #LOTdoDomu
PKP Intercity S.A. od 20 marca 2020 r. uczestniczyło w projekcie organizowanym przez
Rząd Polski oraz Polskie Linie Lotnicze LOT, uruchomiając specjalne pociągi z Lotniska
Chopina w Warszawie dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi, organizowanymi przez PLL LOT. Połączenia czarterowe w kierunkach: do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu były realizowane do 5 kwietnia 2020 r. PKP Intercity S.A.
przez 17 dni uczestnictwa w akcji #LOTdoDomu, wykonało 68 kursów ze stacji Warszawa
Lotnisko Chopina, z których skorzystało łącznie 3171 podróżnych.

Bezpieczeństwo = zaufanie
Wprowadzenie szczególnych środków ostrożności, nowych procedur wewnętrznych oraz
zasad podróżowania pozwoliło na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity S.A., co przełożyło się na systematyczny wzrost zainteresowania w sezonie letnim. W okresie ograniczeń w przemieszczaniu się spadek frekwencji
w pociągach sięgał 93–94%. Z każdym kolejnym tygodniem od rozpoczęcia procesu odmrażania gospodarki i życia społecznego, wzrastała liczba pasażerów wybierających pociągi
PKP Intercity S.A. Łącznie w pierwszej połowie tego roku PKP Intercity S.A. przewiozło
blisko 12,5 mln pasażerów, a w pierwszym okresie wakacji (od 26 czerwca do 31 lipca) z połączeń przewoźnika skorzystało 3,4 mln osób.
Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezmiennie jednym z priorytetów dla PKP Intercity S.A.
Jego realizacja przekłada się nie tylko na działania całej spółki, lecz także na postawę pracowników, którzy każdego dnia pełnią swoją służbę – na pokładach pociągów, na dworcach, zapleczach technicznych i w biurach – ze świadomością spoczywającej na nich odpowiedzialności. PKP Intercity S.A. w tym trudnym czasie potwierdziło również, że spełnia
wymogi wspólnotowe i krajowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem technicznym
i operacyjnym, czego dowodem było przyznanie Spółce 28 października 2020 r. nowego
Certyfikatu Bezpieczeństwa, ważnego na kolejnych 5 lat działalności przewozowej. Certyfikat został przyznany decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, funkcjonującego
w Spółce od 10 lat. Zaangażowanie i współdziałanie wszystkich osób z PKP Intercity S.A.
sprawia, że można bezpiecznie podróżować koleją.
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WPŁYW STANU EPIDEMII
OGŁOSZONEGO Z POWODU
COVID-19 NA POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNE PRZED
PREZESEM URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO
dr Iwona Miedzińska
Urząd Transportu Kolejowego

Wprowadzenie
Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491,
ze zm.), wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,
ze zm.), w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „RP”, obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV 2. Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, ze zm.) do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania
o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Natomiast na podstawie ust. 2 omawianego przepisu, w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba
interesantów przebywających w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie nie może
być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących
zadania w zakresie obsługi interesantów 1. Zatem ogłoszenie stanu epidemii wpłynęło nie
tylko na wprowadzenie ograniczeń w zakresie przemieszczania się, czy też prowadzenia
działalności gospodarczej, ale również na wykonywanie zadań przez podmioty realizujące
zadania publiczne.

1

Na podstawie ust. 3 omawianego przepisu ograniczenia tego nie stosuje się do: „1) dziecka do ukończenia 13. roku
życia; 2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; 4) osoby wymagającej pomocy
tłumacza; 5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.”.
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Celem artykułu jest zbadanie wpływu regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, obowiązujących według stanu prawnego na dzień
13 września 2020 r., na prowadzenie postępowań administracyjnych przed Prezesem
Urzędu Transportu Kolejowego, zwanym dalej „Prezesem UTK”. Analizą objęto rozwiązania instytucjonalno-prawne zawarte w przepisach następujących aktach prawnych:




ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.), zwanej
dalej „ustawą z 2 marca 2020 r.”;
ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, ze zm.),
zwanej dalej „ustawą z 16 kwietnia 2020 r.”.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Poniższa analiza obejmuje przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. w wersji uwzględniającej późniejsze zmiany, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., która
omawiana jest w kolejnej części niniejszego artykułu, z punktu widzenia ich wpływu na postępowania administracyjne.
Na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., dodanego na podstawie art. 1
pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568), który wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych i innych
postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie tym organ, sąd lub podmiot, prowadzący
postępowanie lub kontrolę, mógł wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub
zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy,
niż przewidziany ustawą, jeżeli wymagał tego interes publiczny lub ważny interes strony
albo kontrolowanego. Zgodnie z ust. 4 omawianego przepisu: „Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie
stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie,
a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem
terminu.”2. W przypadku zastosowania tego przepisu przez podmiot prowadzący postępowanie administracyjne terminy należało liczyć tak, jakby stanu epidemii (stanu zagrożenia
epidemicznego) nie było.
2

Art. 15zzs ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r.
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Powyższy przepis art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. został uchylony na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
poz. 875), zwanej dalej „ustawą z 14 maja 2020 r.”, która weszła w życie z dniem 16 maja
2020 r. Co istotne z punktu widzenia przedmiotu artykułu, zgodnie z art. 68 ustawy
z 14 maja 2020 r., terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg
nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie
art. 15zzs, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r.
Na gruncie powyższych przepisów należy zwrócić uwagę na dwa zagadnienia istotne
z punktu widzenia postępowań administracyjnych przed Prezesem UTK:
1.
2.

data zawieszenia lub wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów w związku
z COVID-19;
data początkowa biegu terminów zawieszonych w związku z COVID-19.

Ad. 1.
W orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność co do tego, czy zawieszenie i wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów procesowych i sądowych, zgodnie
z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 dodanym do ustawy z 2 marca 2020 r., miało miejsce od dnia
14 marca 2020 r. (pierwszy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego)3 czy
dopiero od dnia 31 marca 2020 r. (dzień wejścia w życie ww. przepisu wprowadzającego
zawieszenie i wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów procesowych i sądowych)4.
Rozbieżność ta ma istotne znaczenie, ponieważ uchybienie terminowi powoduje negatywne konsekwencje dla strony, tj. ograniczenie lub zamknięcie drogi sądowej dla ochrony jej
interesu prawnego.
Pierwszy z poglądów w sposób najpełniejszy zapewnia ochronę stron postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych przed skutkami ograniczenia wprowadzonego
w związku z epidemią COVID-19. Niemniej jednak to drugi z poglądów zyskał aprobatę
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w postanowieniu z 14 lipca 2020 r.,
sygn. akt II OZ 502/20 (nr 2365169) zauważył, iż wprawdzie stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 14 marca 2020 r.
(zaś od 20 marca 2020 r. stan epidemii), to jednak przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy
z 2 marca 2020 r. wszedł w życie dopiero 31 marca 2020 r., zaś ustawodawca nie wprowadził regulacji przejściowych nadających temu przepisowi charakter retroaktywny.
W konsekwencji należy podzielić stanowisko, iż hipotezą art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy
z 2 marca 2020 r. objęte mogą być wyłącznie terminy, które biegły w chwili jego wejścia
w życie - skutek zawieszający bieg terminu oraz terminy, których bieg miał się dopiero rozpocząć - skutek wstrzymujący rozpoczęcie biegu terminu. Zatem przyjąć należy, iż przepis
3
4

Tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Opolu w postanowieniu z 15 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/
Op 95/20 (nr 2369508) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie w postanowieniu z 14 lipca
2020 r., sygn. akt III SA/Wa 261/20 (nr 2397008).
Tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą we Wrocławiu w postanowieniu z 12 maja 2020 r., sygn. akt
II SA/Wr 225/20 (nr 2354731) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą we Wrocławiu w postanowieniu
z 12 maja 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 225/20 (nr 2354731).
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z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. nie dotyczy terminów, które upłynęły
przed jego wejściem w życie.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż również przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 6
ustawy z 2 marca 2020 r. (bieg terminów w postępowaniach administracyjnych) nie dotyczy terminów, które upłynęły przed wejściem w życie tego przepisu.
Ad. 2.
Z treści art. 68 ust. 6-7 ustawy z 14 maja 2020 r. wynika, iż terminy w postępowaniach,
o których mowa w art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się lub
uległ zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają się lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia
wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r. (tj. od 16 maja 2020 r.), czyli od 23 maja 2020 r.
W orzecznictwie sądowo-administracyjnym istnieją dwa rozbieżne stanowiska co do daty
początkowej biegu terminów procesowych i sądowych, wynikającej z tego przepisu.
Według pierwszego z nich, obliczając ww. 7 dniowy termin, należy uwzględnić datę wejścia w życie ustawy z 14 maja 2020 r. (16 maja 2020 r.), co skutkuje uznaniem, że rozpoczęcie biegu terminów nie rozpoczętych lub dalszy bieg terminów zawieszonych na mocy
art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r. następuje z dniem 23 maja 2020 r. Natomiast zgodnie
z drugim poglądem, termin ten należy liczyć od dnia następnego po dniu wejścia w życie
ustawy z 14 maja 2020 r., co oznacza, iż dalszy bieg terminów następuje od dnia 24 maja
2020 r. Stanowisko to dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych. Niemniej jednak sama rozbieżność ma istotne znaczenie w praktyce, ponieważ uchybienie terminowi
rodzi negatywne skutki dla ochrony interesu prawnego strony, tj. ograniczenie lub zamknięcie drogi sądowej.
Z punktu widzenia prowadzenia postępowań przed Prezesem UTK należy również zwrócić uwagę, że stosownie do treści art. 15zzzzzn ustawy z 2 marca 2020 r. , w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji
obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej może:
1.

2.

3.
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odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej
dalej „k.p.a.”, także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;
zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów
stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo na inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;
przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub
innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym,
za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Ponadto na podstawie art. 46 pkt 27 ustawy z 14 maja 2020 r., która weszła w życie
z dniem 16 maja 2020 r., w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. dodano art. 15zzzy1, z którego wynika, że w przypadku gdy termin ważności: autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu
bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, licencji maszynisty, świadectwa maszynisty, certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM),
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043), zwanej dalej „ustawą z 28 marca 2003 r.”, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin
ważności tych dokumentów ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
(tj. z dniem 18 kwietnia 2020 r.), z wyjątkami, które nie obejmują przepisów dotyczących
sektora transportu kolejowego. Art. 73 tej ustawy dotyczy zmian w ustawie z dnia 2 marca
2020 r., która została omówiona powyżej. W zakresie regulacji transportu kolejowego pozostaje w szczególności art. 33 pkt 1-4 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., zmieniający ustawę
z 28 marca 2003 r. Dodatkowo ustawa z 16 kwietnia 2020 r. zmieniła m.in. k.p.a.
Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym
Na podstawie art. 33 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w ustawie z 28 marca 2003 r. wprowadzono następujące zmiany:
I. W rozdziale 4 „Bezpieczeństwo transportu kolejowego”, po art. 22g dodano
art. 22h w brzmieniu: „Art. 22h.
1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności
mających wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji
administracyjnej, może czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4–7,
9–11 i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 pkt 1–4 i ust. 22 pkt 3
i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach
podjętych w toku postępowania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności.” .
Na podstawie zacytowanego powyżej przepisu Prezes UTK może wydawać decyzje administracyjne w przedmiocie udzielenia odstępstw (oraz określić warunki tych odstępstw)
od wymagań określonych w przypisach wydanych na podstawie:
1.

art. 22a ust. 11 pkt 1 i 4-7, 9-11 i 12 lit. a i b, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie licencji maszynisty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2373) określających:
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•

•
•
•
•

•
•

•

•

warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania
i cofania licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania jej wtórników,
wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób
ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności,
zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny
do uzyskania licencji maszynisty,
program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty,
sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla
kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także
tryb pracy komisji egzaminacyjnej,
szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się
o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania,
wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności w ośrodku szkolenia i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie,
warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych
w nim ujętych oraz okres ich przechowywania, wzór tego rejestru, a także
tryb przekazywania danych ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa
w art. 22a ust. 1a,
wzór:
a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych,
b) dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu
w celu uzyskania licencji maszynisty;

2.

3.

art. 22a ust. 13, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych
oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa
maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. poz. 1534) określających
szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych,
fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz
świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, tryb dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej, zakres danych ujętych na liście, wzór wniosku
o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat;
art. 22b ust. 21 pkt 1-4, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa
maszynisty (Dz. U. poz. 212, z późn. zm.) określających:
•
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zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejowej, objętych szkoleniem i egzaminem, które są niezbędne do uzyskania świadectwa maszynisty,

•
•

•
4.

5.

program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty,
sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla
kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa
maszynisty oraz tryb pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej te egzaminy,
tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania
szkoleń oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów;

art. 22b ust. 22 pkt 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań
zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej
i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie
jego ważności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 340) określających wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających
się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności.
art. 22d ust. 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów
pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46) określających:
•

•

dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem
ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu, ustawiacz,
manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy,
prowadzący pojazdy kolejowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz
pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych), warunki, jakie są obowiązani
spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach, a także warunki i sposób oceny
ich zdolności fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej i psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności,
sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających
kwalifikacje pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach, wzory dokumentów potwierdzających te kwalifikacje i upoważniających do wykonywania czynności na tych stanowiskach, wysokość wynagrodzenia członków
komisji egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem
kwalifikacji pracowników, uwzględniając przepis ust. 4 („Wysokość opłaty
związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości
w złotych 30 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania dokumentu
potwierdzającego kwalifikacje pracownika”), a także sposób uiszczania tych
opłat.

II. W rozdziale 10 „Ochrona porządku na obszarze kolejowym” wprowadzono następujące
zmiany:
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1.

2.

w art. 59 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego
na dworcach kolejowych, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania
transportu kolejowego.” ;
art. 60 ust. 1 nadano brzmienie: „1. Do zadań straży ochrony kolei należy:
4. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;
5. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.”;
6. w art. 60:
•

•

po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wykonywanie przez straż
ochrony kolei zadań, o których mowa w ust. 1, w pomieszczeniach
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych następuje na podstawie porozumienia
zawartego pomiędzy strażą ochrony kolei a podmiotem zarządzającym
dworcem kolejowym.” ,
w ust. 2 po pkt 1 dodano pkt 1a w brzmieniu: „1a) legitymowania i ujęcia osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, oraz osób, które
przebywały z osobami, u których wystąpiły takie objawy, w celu ustalenia
ich tożsamości i zapobiegnięcia rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych;” ;

III. W rozdziale 11 „Przepisy karne”, w art. 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach porządkowych
obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz
w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu
kolejowego na dworcach kolejowych, wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze
grzywny.” .

Zmiany w k.p.a.
Na podstawie art. 14 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w k.p.a. po art. 392 dodany został
art. 393. Z § 1 tego przepisu wynika, że w przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej (np. Prezesa UTK) w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać
na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego
pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji pu-
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blicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.
Stosownie do treści art. 393 § 2 k.p.a., ww. wydruk pisma zawiera:
1.

2.

informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią
elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą
którego pismo zostało wydane.

Zgodnie z art. 393 § 3 k.p.a., wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać również
mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo. Natomiast na podstawie
§ 4 omawianego przepisu, wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.

Podsumowanie
Wśród regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19, istotnych z punktu widzenia prowadzenia postępowań przed Prezesem UTK,
należy wskazać w szczególności ustawę z 2 marca 2020 r. oraz ustawę z 16 kwietnia 2020 r.
Nowe przepisy wpływają na bieg terminów oraz sposób i formę doręczeń dokumentów
w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UTK, jak również na termin ważności określonych dokumentów wydawanych przez ten organ. Powierzają również Prezesowi UTK dodatkowe kompetencje do przyznawania z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, odstępstw od wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy z 28 marca 2003 r.
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ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM
W „NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”
Piotr Macioszek, Ireneusz Misoński, Barbara Kwiatkowska
DB Cargo Polska S.A.
Obecna sytuacja w kraju spowodowana pandemią Covid-19 zmusza przedsiębiorstwa
branży kolejowej do zrewidowania dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym w zakresie weryfikowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Nowa rzeczywistość wymaga stosowania w przedsiębiorstwach rozwiązań minimalizujących możliwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przede wszystkim przez ograniczanie kontaktów międzyludzkich, szczególnie przepływu pracowników zatrudnionych
w różnych obszarach. W związku z tym wymaga ona zastosowania działań wykorzystujących nowe technologie w zakresie komunikacji i jednocześnie eliminujące konieczność
bezpośrednich kontaktów, które jeszcze do niedawna, wydawały się trudne do zaakceptowania.
Dział Zarządzania Bezpieczeństwem DB Cargo Polska S.A. opracował szereg rozwiązań
z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pozwoliły
przede wszystkim zachować ciągłość pracy, m.in. poprzez kontynuację procesów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, a także innych kwestii związanych z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym (kontrole, egzaminy kwalifikacyjne, okresowe itp.), co przyczyniło się do niezaburzonej ciągłości podstawowej działalności firmy.
Utrzymanie ciągłości szkoleń niezbędnych do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników nie mogło odbywać się z narażeniem zdrowia lub życia szkolących i szkolonych. Niwelując lub minimalizując to ryzyko, firma była w stanie w sposób nieprzerwany dbać o rozwój pracowników w tym zakresie i o poszerzanie ich wiedzy w oparciu o nowe narzędzia.
Celem nadrzędnym było jednak utrzymanie w mocy założeń podpisanej między innymi
przez Grupę DB Cargo Polska S.A. w 2016 r. „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Deklaracji przyświeca koncepcja, iż bezpieczeństwo
to nie tylko wymóg prawny, ale kluczowy element zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Szkolenia i pouczenia zdalne
Jednym z niestosowanych dotychczas rozwiązań, które okazały się kluczowe do zachowania ciągłości pracy Działu Zarządzania Bezpieczeństwem DB Cargo Polska S.A. była głęboka digitalizacja procesów organizacyjnych oraz szkoleniowych – tak globalnie, w całej Gru50

pie DB Cargo Polska S.A., jak i na poziomie samego działu. Od kwietnia 2020 r. pracownicy
działu wykonują większość swoich czynności zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, komunikatorów internetowych oraz pracy w tzw. „chmurze”. Dział prowadzi zdalne kontrole, egzaminy okresowe oraz pouczenia okresowe dla pracowników bezpośrednio
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem
pojazdów kolejowych. Wszystkie pouczenia okresowe odbywają się zgodnie z wytycznymi
wskazanymi przez UTK oraz z Programem Pouczeń Okresowych. Ta forma działania zapewnia realizację zadań z zachowaniem założeń bezpieczeństwa epidemicznego.
Zmianie uległy regulacje wewnętrzne firmy dotyczące szkoleń i pouczeń, które obecnie
zakładają możliwość odbywania takowych zajęć w Sieci. Pozwoliło to nie tylko zniwelować
jakiekolwiek ryzyko zarażenia w czasie szkoleń, ale dało także inne wymierne korzyści.
Pracownicy nie tylko dużo uważniej podchodzą do tego rodzaju internetowych zajęć, wykonywanych zadań i rozwiązywanych egzaminów (bo także te aspekty szkoleń i pouczeń
zostały uregulowane w zaktualizowanym dokumencie), ale sama organizacja odczuwa
z tego względu korzyści finansowe w postaci oszczędności rzędu 82% z zaplanowanych
na ten rok wydatkach związanych z obowiązkowymi pouczeniami okresowymi.
Szkolenia odbywają się poprzez jeden z popularnych internetowych komunikatorów wideo, zapewniający łatwą możliwość przedstawiania prezentacji elektronicznej. Wymogiem dla organizatora i prowadzącego szkolenie jest zapewnienie swobodnej dwustronnej
komunikacji dla dyskusji i zadawania pytań podczas pouczenia. Wymogiem, względem osoby biorącej udział w pouczeniu, jest ciągła obecność potwierdzona kamerką internetową.
W przypadku szkoleń, które odbywają się w małych grupach w lokalizacji udostępnionej
przez DB Cargo Polska S.A. znacznemu zaostrzeniu uległy względy bezpieczeństwa. Zapewnienie min. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, obowiązek noszenia maseczek,
pomiar temperatury przed wejściem do pomieszczenia oraz limit osób, które mogą wziąć
udział w szkoleniu (maksymalnie 5). Dodatkowo sale, w których odbywają się pouczenia
lub egzaminy są każdorazowo dezynfekowane przed i po spotkaniach, a w samych lokalizacjach dla wszystkich uczestników dostępne są dozowniki z płynami dezynfekującymi,
a także środki ochrony osobistej w postaci maseczek oraz lateksowych rękawiczek.
Dzięki tym zabiegom oraz szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej dotyczącej zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa i pomimo dużej ilości pouczanych pracowników w okresie
pandemii, Dział Zarządzania Bezpieczeństwem DB Cargo Polska S.A. nie zaobserwował
żadnych negatywnych skutków prowadzonych działań, związanych z panującą sytuacją
epidemiologiczną w kraju.
Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt rejestracji szkoleń na potrzeby późniejszej
weryfikacji lub powtórzenia wiedzy. Przygotowane w ten sposób materiały trafiają na specjalną platformę edukacyjną, dzięki czemu pracownicy mogą w każdym momencie lub gdy
zajdzie formalna potrzeba, powtórzyć materiał i odświeżyć już nabytą wiedzę z danego zakresu. Toteż wpisuje się bardzo mocno w wypełnianie założeń „Deklaracji…” poprzez ustawiczne i obecnie bardzo łatwo dostępne doskonalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu kolejowym w DB Cargo Polska S.A.
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Szkolenia na symulatorze
Pomimo trudnej sytuacji organizacyjnej i logistycznej oraz wciąż rozwijającej się sytuacji
epidemicznej w Polsce, przykład zabiegów oraz przeciwdziałań podjętych przez Grupę DB
Cargo Polska S.A. pokazuje, że skuteczne i sprawne szkolenie pracowników jest możliwe
i bezpieczne. Kolejnym dobrym tego przykładem są szkolenia maszynistów na symulatorze jazdy lokomotywą, które mimo pandemii odbywały się bez przeszkód z zachowaniem
bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.
DB Cargo Polska S.A. dysponuje mobilnym symulatorem jazdy lokomotywą i to właśnie
mobilność połączona z restrykcyjnym podejściem do bezpieczeństwa osobistego i higieny,
pozwoliły na sprawne szkolenia w trudnym okresie. Ośrodkowi Szkolenia i Egzaminowania
działającemu przy DB Cargo Polska S.A. udało się skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić
szkolenia maszynistów w Rybniku, Poznaniu, Małaszewiczach i Ostrowcu Świętokrzyskim,
jednocześnie świadcząc usługi komercyjne dla zainteresowanych spoza Grupy DB Cargo
Polska S.A. Obecnie symulator wciąż służy do szkolenia na potrzeby wewnętrzne oraz jest
udostępniany komercyjnie w Rybniku.
Dział Zarządzania Bezpieczeństwem DB Cargo Polska S.A. wykorzystał kluczowy walor
symulatora zapewniający bezpieczeństwo szkoleń, tj. jego mobilność. Ograniczenie przepływu ludzi między lokalizacjami i kontaktowanie się pracowników z różnych obszarów,
a obecnie nawet stref na mapie kraju, poskutkowało zerowym wpływem szkoleń na sytuację epidemiologiczną – mimo dużej liczby przeszkolonych DB Cargo Polska S.A. nie odnotowała żadnego zarażenia SARS-CoV-2, w związku z prowadzonymi szkoleniami lub
egzaminami.

Zdjęcie: Szkolenia na symulatorze DB Cargo Polska S.A. odbywają się z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa
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Utrzymanie ciągłości prac
Wymienione powyżej przykłady dobrych praktyk bezpieczeństwa i przeciwdziałań epidemiologicznych poskutkowały utrzymaniem pełnej ciągłości prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.
DB Cargo Polska S.A. utrzymała, doskonali i wciąż podnosi poziom bezpieczeństwa określony w systemach SMS oraz MMS. Mimo niesprzyjających warunków nieprzerwanie
wdrażany jest kodeks „Kluczowe zasady kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, a Dział Zarządzania Bezpieczeństwem bez przeszkód jest w stanie dbać o nieustanne kształtowanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa poprzez ciągłe prowadzenie
pouczeń i egzaminów (choć ich forma uległa zmianie), wciąż też prowadzone są analizy
powtarzających się nieprawidłowości wynikłych z kontroli wewnętrznych.
Grupa DB Cargo Polska S.A. uskuteczniła w sytuacji pandemicznej digitalizację wielu
procesów, w tym częściowo procesów informacyjnych względem pracownika. Oprócz
opracowywanego comiesięcznie biuletynu informacyjnego zawierającego opis i przyczyny zdarzeń kolejowych oraz działania zapobiegawcze, jakie należy wdrożyć, aby zapobiec
występowaniu podobnym wypadkom w przyszłości, Dział Zarządzania Bezpieczeństwem
dba także o to, by regularnie w wewnętrznej sieci informacyjnej oraz w biuletynie newsletterowym i aplikacji mobilnej dla pracowników, publikowane były treści związane z kulturą
bezpieczeństwa, prowadzeniem ruchu kolejowego i zasadami bezpieczeństwa osobistego,
bez których w obecnej sytuacji nie uda się pokonać pandemii.
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REALIZACJA KAMPANII
SPOŁECZNEJ: BEZPIECZNY
PRZEJAZD „SZLABAN
NA RYZYKO!” W DOBIE
OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH
Z EPIDEMIĄ COVID-19
Marcin Kruszyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bez przeszkód mogły realizować działania kampanii
społecznej: Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, w czasie ograniczeń związanych
z epidemią Covid-19, dzięki obecności w mediach społecznościowych, a także dzięki aplikacjom i grom na urządzenia mobilne, które zostały stworzone w październiku
2019 r. wraz z odświeżeniem idei przekazu.
Od 15 lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizując kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, konsekwentnie stawiają na bezpośredni kontakt z użytkownikami przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn. Podobnie
było w 2019 r., kiedy to zespół spółki przeprowadził: prawie 1,5 tys. prelekcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach; ponad 1,3 tys. akcji edukacyjno-prewencyjnych na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach”; 13 szkoleń warsztatowych dla
instruktorów nauki jazdy i wykładowców Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) oraz
wziął udział w 95 imprezach plenerowych w całym kraju, docierając bezpośrednio do setek tysięcy odbiorców. Podobnie rozpoczął się rok 2020 – odbywały się prelekcje w placówkach oświatowych; akcje na przejazdach i w miejscach niedozwolonego przekraczania
torów przez pieszych; przeprowadzone zostały 2 warsztaty dla instruktorów i wykładowców OSK (Włocławek i Gorzów Wielkopolski); zaplanowano imprezy plenerowe. Niestety,
w połowie marca, ten rozpędzony i dobrze funkcjonujący mechanizm, został wyhamowany
ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią wirusa Covid-19. Jednak w dość
szybkim czasie zostały opracowane nowe narzędzia i zintensyfikowane działania, które
znakomicie sprawdzają w czasie nałożonych ograniczeń.

#zostanWdomu z Ambasadorkami Bezpieczeństwa
„Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj przekraczając tory kolejowe!” – tak w zapoczątkowanej w październiku 2019 r. nowej odsłonie kampanii, apelują kobiety – Ambasadorki
Bezpieczeństwa. W codziennych sytuacjach pośpiech, nieuwaga czy brawura zbyt często
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prowadzą do nierozważnych zachowań. Te błędy są przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Jeśli odezwie się głos rozsądku – i jeśli będziemy chcieli go usłyszeć – wiele osób ocali zdrowie i życie. W poprzednich odsłonach kampanii „Bezpieczny
przejazd…” o rozwagę apelowali mężczyźni. Teraz przyszedł czas na kobiety: mamy, babcie,
żony, siostry, córki, wnuczki, które codziennie chronią swoich najbliższych przed popełnianiem nieodwracalnych w skutkach błędów. Ich apel „kochanie, zwolnij przed przejazdem”
albo „córeczko, nie baw się na torach”, to głos rozsądku ratujący ukochane osoby przed
tragedią. Ambasadorki Bezpieczeństwa występują w materiałach edukacyjnych kampanii
skierowanych do różnych grup wiekowych. Uczą zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. W spotach telewizyjnych i radiowych ich apele przypominają o stosowaniu przepisów i rozważnym postępowaniu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych.

Bawimy ucząc, uczymy bawiąc
Najmłodsi pacjenci oddziałów dziecięcych otrzymali od pracowników PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ciekawe gry edukacyjne, kredki, kolorowanki i zeszyty edukacyjne kampanii
społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Przekazane materiały uatrakcyjniły
dzieciom pobyt w szpitalu i jednocześnie pozwoliły im lepiej poznać zasady bezpieczeństwa
na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Kolejarze przekazali te materiały najmłodszym pacjentom Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki, szpitalom: w Siedlcach, Białymstoku, Skarżysku Kamiennej oraz Centrum Zdrowia Dziecka w podwarszawskim Międzylesiu.

Sprawdź się w świecie wirtualnym
Nie tylko w czasie „szpitalnej nudy”, ale także podczas domowej „kwarantanny” można
poprawić znajomość zasad bezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. razem z Ambasadorkami Bezpieczeństwa zaprosili rodziców i dzieci do wspólnej zabawy oraz skorzystania z aplikacji mobilnych i gier edukacyjnych, które można znaleźć na stronie internetowej kampanii.
„Bezpieczny Przejazd VR” – to aplikacja mobilna, która przy użyciu gogli VR pozwala uczyć
się zasad bezpieczeństwa na przejeździe wykreowanym w wirtualnej rzeczywistości. Aplikacji można używać, korzystając również z samego smartfona, bez gogli. Dostępna jest
w wersji dla systemu Android oraz dla systemu iOS.
„Bezpieczny Przejazd – Wyzwanie” to niekończący się wyścig, podczas którego można poznać różne kategorie przejazdów oraz wyrobić sobie nawyk prawidłowego ich pokonania.
Świetna zabawa dla wszystkich lubiących rywalizację, pobijanie rekordów i zdobywanie
trofeów. Dostępna jest w wersji dla systemów: Android, iOS oraz Windows.
Skorzystać można również z gier edukacyjnych: Gra w znaki, Memory, Znajdź różnicę
i Puzzle – czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. Są to gry nie tylko dla najmłodszych –
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to również doskonała okazja dla rodziców, by poprzez zabawę sprawdzili swoją wiedzę
na temat zasad bezpieczeństwa i znajomość przepisów ruchu drogowego. Wszystkie gry
dostępne są na: www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-dzieci oraz https://www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/aplikacje-mobilne/.

„Bezpieczny przejazd …” w mediach społecznościowych, czyli
edukacja online
Zachowując zasadę #zostańWdomu, kolejarze postanowili wykorzystać obecny czas
na wirtualną edukację i dyskusję. 23 kwietnia 2020 r. na portalu Facebook odbył się bezpłatny #Czatzekspertem live, dotyczący bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Tym razem warsztaty online skierowane były do wykładowców i instruktorów nauki
jazdy z Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spotkały się one z zainteresowaniem blisko 9 tys. oglądających. Podczas wykładu publiczność na czacie live zadawała pytania, na które ekspert udzielił odpowiedzi tuż po zakończonym wykładzie. Relacja z warsztatów dostępna jest pod linkiem:
https://youtu.be/neMjSK69eFI.

bezpieczny-przejazd.pl
#zostańWdomu

Kolejny #Czatzekspertem live został przeprowadzony 24 czerwca 2020 r. Spotkanie z widzami poprowadził Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Tematyka warsztatów dotyczyła zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, a były one skierowane zarówno do wszystkich osób
korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych, jak i do podróżujących pociągami. Nasz
ekspert podczas ponad godzinnego spotkania, poza omówieniem tematyki przewodniej,
odpowiedział także na pytania zadawane przez widzów. Warsztaty z zainteresowaniem
obejrzało ponad 7 tys. odbiorców. Relacja z warsztatów dostępna jest pod linkiem:
https://youtu.be/CygKECbqYKk.
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Ponadto na profilu kampanii na portalu Facebook (https://www.facebook.com/bezpieczny.
przejazd) zintensyfikowane zostały codzienne działania: rozpoczęto nowy cykl „Bezpieczny przejazd FAKE NEWS/FAKT”, w którym dementowane są mity związane z zachowaniem
na terenach kolejowych oraz publikowane są kolorowanki do wydrukowania dla dzieci i dla
rodziców. Dla chcących zmierzyć się z wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa zaprosiliśmy
do quizu edukacyjnego: https://www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/quiz/ oraz animacji
ciekawostek (5 faktów) na temat bezpieczeństwa:
https://www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/ciekawostki.
Od 1 lipca 2020 r. do Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa dołączyli youtuberzy z kanału EMCE2. Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd…” zyskała nowego partnera w edukacji prawidłowego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach kampanii nawiązano współpracę z youtuberami: Huyen i Marcinem, prowadzącymi
popularnonaukowy kanał EMCE2. Influencerzy przygotowali odcinek pt. „Ten film może
Ci uratować życie”, w którym w ciekawej, bardziej merytorycznej, ale także w lekkiej formie
opowiedzieli o prawach fizyki, z jakimi mamy do czynienia podczas zderzenia samochodu
z pociągiem. Materiał przypomina również o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Film jest dostępny pod linkiem:
https://youtu.be/8omae7Xku5Y.

Podsumowując, zespól realizujący kampanię społeczną zawsze stara się tak dobierać narzędzia, metody i kanały dotarcia, aby przekaz kampanii trafił do jak najszerszego grona
odbiorców. Do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych
dochodzi głównie z winy osób spoza systemu kolejowego i należą one do szczególnie
tragicznych w skutkach. Nadal potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna oraz
zmiana mentalności samych uczestników ruchu drogowego zarówno kierowców, jak i pieszych. Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie internetowej:
www.bezpieczny-przejazd.pl.
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PROJEKT „KARTY POMOCY” –
PRZEŁAMUJEMY BARIERY
Joanna Skubiszyńska
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Kultura bezpieczeństwa – to nie tylko szereg rozwiązań systemowych i technicznych,
to przede wszystkim ludzie, którzy pracują nad budowaniem zaufania, jakim darzą kolej
jej klienci.
Dotychczasowe działania, które przez Spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. są wdrażane i prowadzone w ramach kultury bezpieczeństwa, sukcesywnie rok za rokiem, ostatnio
przyjęły ciekawą formę, która jest promowana i popularyzowana jako dobra praktyka, czyli
projekt „Karty pomocy w podróży”.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 zostanie przedstawiona
pewna inicjatywa, której zamysł pojawił się już wcześniej, ale oblicze rzeczonego zagrożenia potwierdziło pomoc jaką mogą stanowić „Karty pomocy w podróży”.
Pasażer i relacje z nim, budowane dzień po dniu w codziennej pracy przewoźnika, w dojazdach pasażerów do pracy, szkoły czy w celu realizacji aktywności społecznych, stworzyły
płaszczyznę, na której możemy nawiązać nić porozumienia w zakresie wzajemnej relacji
w obszarach: Pasażer–Przewoźnik, Klient–Sprzedawca Usługi, Person–Person, Odbierający–Dający, z tym, że przewoźnik może być zarówno po stronie ofiarowującego, jak
i otrzymującego.

Cóż możemy otrzymać od Podróżnego?
Klient zgłaszający się do nas z pytaniem, wnioskiem, skargą, reklamacją czy proszący o pomoc przynosi nam „prezent”. Różnie zapakowany – niemniej wyrażone przez klienta oczekiwania pozwalają nam podnieść jakość świadczonej usługi. Dlaczego? Gdyż powyższe
uwagi pozwalają nam uzyskać informacje o tym, co w opinii pasażera można poprawić. Nasi
pasażerowie aktywnie nawiązują z nami relacje w kreowaniu nowoczesnego i przyjaznego
oraz bezpiecznego środka transportu.

Proszę o obsługę poza
kolejnością.

Proszę bądź cierpliwy.
Miejsce na specjalną
prośbę Pasażera:
………………………………
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Proszę bądź cierpliwy.

Proszę bądź cierpliwy.

Posiadam widoczną
niepełnosprawność.

Mam ukrytą
niepełnosprawność.

Cóż możemy przekazać pasażerowi?
Docelowo chcemy takiego świata, w którym drogi rozwoju, postępu i dostępności są łatwe,
a różnica pomiędzy samodzielnością a niezależnością jest tożsama. Jak poszerzyć swój zasięg? Robiąc rzeczy, których się wcześniej nie robiło. Podejmujemy już te działania, łącząc
czynnik ludzki i edukację pragniemy przedstawić nasze doświadczenia jako zbiór dobrych
praktyk.
Po pierwsze.
Kiedy jesteśmy pozytywnie nastawieni do rzeczywistości, to rzeczywistość jest pozytywnie nastawiona do nas.
Po drugie.
Żadna forma komunikacji nie jest zła, jeśli ma wpływ na jakość kontaktu i poziomu zrozumienia obu stron.
Dlatego promujemy wśród odbiorców usługi transportowej „Karty pomocy w podróży”.
Są to gotowe plansze, które można wydrukować, wyciąć i pokazać obsłudze pociągu jako
sposób dyskretnego wyrażenia pytania o dodatkową pomoc w sytuacji, jeśli Pasażer woli
nie zadawać pytania tak, żeby wszyscy słyszeli.
„Karty pomocy w podróży” dedykowane są tym z naszych Pasażerów, dla których podróż
pociągiem Spółki może być nieco zniechęcająca, z powodu trudności w komunikacji werbalnej czy trudności w relacjach interpersonalnych, czyli w porozumiewaniu się z pracownikami drużyny konduktorskiej lub współpasażerami.
Na przykład, jeśli Pasażer ma trudności z utrzymaniem równowagi, gdyż ma problem z poruszaniem się, a więc potrzebuje więcej czasu, żeby zająć miejsce zanim pociąg ruszy lub jeśli pasażer czyta z ruchu warg, to może oczekiwać od Pracownika drużyny konduktorskiej,
że pomoże mu zająć miejsce dedykowane osobom o ograniczonej sprawności ruchowej
lub będzie patrzył na Pasażera podczas rozmowy. Osoby nieśmiałe w wyrażaniu swoich
oczekiwań, nie mające na tyle odwagi, aby poprosić współpasażera o zwolnienie miejsca
siedzącego, na którym jest położony jego bagaż i oczekujące na wsparcie mogą skorzystać z formy komunikatu wyrażonego poprzez obraz. Niezależnie od potrzebnej pomocy,
te małe karty będą miały odpowiedni komunikat, z którego Pasażer może skorzystać, albo
może wypełnić jedną z pustych kart własną prośbą o pomoc.
Pasażer może wyciąć wszystkie karty, które chce użyć i mieć je przy sobie podczas podróży,
aby móc pokazać je obsłudze drużyny konduktorskiej podczas wsiadania i przejazdu. Może
również pokazać je na ekranie telefonu. Oczywiście Pasażer nie musi używać tych kart,
to jest tylko forma pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.
Czas podczas pandemii Covid-19 jest sprawdzianem dla nas wszystkich zarówno pasażerów, jak i przewoźników. 30 maja 2020 r. zniesiono pierwsze zalecenia odnośnie zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że zostanie zachowany dystans 2 metrów między ludźmi. Maseczki są jednak konieczne w niektórych przestrzeniach
zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach czy środkach komunikacji publicznej. Komunikat rządowy zalecał – „Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj
o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych”. W tym czasie został otrzymany sygnał od pasażerki z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, iż podczas
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kontroli spotykała się ona z uwagą słowną zarówno pracownika drużyny konduktorskiej,
jak i współpasażerów, dotyczącą konieczności założenia maseczki/przyłbicy, co w opinii
pasażerki zostało określone jako dyskryminacja.
Jak ustaliliśmy, gdyby wcześniej podana była informacja, że względy zdrowotne nie pozwalają tej osobie na noszenie środków ochrony, nie miałoby miejsca dalsze działanie mające
na celu przypominanie pasażerowi o tej konieczności przez obsługę pociągu. Każdy z pasażerów jest odpowiedzialny społecznie, dlatego proponujemy, by w takich sytuacjach, gdy
podróżny ma problem z poinformowaniem o tym, że jego stan zdrowia nie pozwala na noszenie środków ochrony, skorzystanie właśnie z „Kart Pomocy w podróży”.
Wystarczy na wydrukowanej karcie napisać własnoręcznie: „nie mogę nosić maseczek/
przyłbic z powodów mojego stanu zdrowia” i gdy będzie taka potrzeba, można asertywnie
pokazać kartę pomocy posiadającą komunikat kierowany do zainteresowanego współpasażera czy pracownika drużyny. Zaletą kart jest kontakt bezsłowny, podczas którego
współpasażerowie nie słyszą treści rozmowy oraz nie znają przyczyny niestosowania
przez pasażera środka ochrony zalecanego w czasie pandemii. Zapewniamy pasażerów,
że każdorazowo spotkają się oni ze zrozumieniem i empatią ze strony pracowników drużyny konduktorskiej.
Od samego początku funkcjonowania Spółka w sposób jawny dbała o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i kształtowanie u Pasażera właściwego odbioru wizerunku komfortowego i bezpiecznego przewozu, budując zaufanie do transportu kolejowego, jako że Pasażer nadal globalnie postrzega transport kolejowy (danego przewoźnika), określając go jako
„kolej” czy „PKP”.

„Karty pomocy w podróży” jako narzędzie do porozumiewania się dedykowane są osobom
nieśmiałym lub mającym trudności z wymową i interakcją społeczną, znajdują zastosowanie również w innych, ciekawych działaniach. Poniżej zostaną przedstawione inicjatywy
w formie dobrych praktyk, zachęcające do ich wykorzystania.
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Wprowadzony w Spółce w 2015 r. Zintegrowany System Zarządzania Jakością – nacechowany dbałością o Pasażera (wraz z koordynatorami: ds. systemu zarządzania jakością,
środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem w transporcie kolejowym) został w 2018 r. uzupełniony przez powołanie koordynatora ds. praw pasażera.
Bezpieczeństwo opieramy na konieczności przyswojenia pewnych zachowań promowanych w ramach kultury bezpieczeństwa, tak aby praktyczne działania stały się naturalnymi
działaniami, a ich stosowanie na co dzień, nie będzie niczym trudnym czy wyjątkowym. Dlatego wśród „Kart pomocy w podróży” znajdują się też karty pomocy z następującą treścią:




Źle się czuję – proszę o pomoc w wezwaniu pogotowia czy podjęciu działań ratujących życie – Spółka jako pierwszy z przewoźników kolejowych wyposażyła
swoje pociągi oraz pomieszczenia biurowe w defibrylatory AED; karta z prośbą
o pomoc przy złym samopoczuciu.
Proszę o pomoc w zakupie biletu; proszę o obsługę poza kolejnością; proszę bądź cierpliwy (mam problemy z wymową; proszę mów wolniej (mam problemy ze słuchem) oraz
inne stanowiące załącznik do artykułu.

W 2019 r. w szeregach pracowników Spółki pojawił się Ratownik Medyczny, którego wiedza i umiejętności są przydatne podczas szkoleń pracowników Spółki oraz grup dzieci,
które w czasie wycieczek z Kolejami Wielkopolskimi mają okazję zobaczyć oraz poćwiczyć
aspekty praktyczne zasad udzielania pierwszej pomocy.
Kolejnym krokiem otwierania się na potrzeby Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej był przeprowadzony w 2017 r. cykl szkoleń dedykowany wszystkim Pracownikom,
którzy mają bezpośredni kontakt z pasażerami. Tutaj również Spółka jako pierwszy z przewoźników kolejowych prowadziła te szkolenia we współpracy z osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i zrobiła to zanim powstał obowiązek prowadzenia tego rodzaju
szkoleń.
Rozporządzenie 1371/2007 w 2018 r. wprowadziło omawiany obowiązek szkoleń z tematyki obsługi Pasażera z niepełnosprawnością (obowiązujący od 2019 r.). Spółka mając
już trzyletnie doświadczenie w ww. zakresie dzieli się nim z innymi podmiotami. Osoba
z niepełnosprawnością, która prowadziła to szkolenie, wydawałoby się całkowicie zależna
od osób trzecich, pokazała jak się nie bać takich osób oraz jak im pomagać, aby nie im zaszkodzić. Empatyczne podejście do Pasażera stanowi priorytet naszych działań dedykowanych osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Cykl spotkań szkoleniowych prowadzony był w formie warsztatów. Była to odmienna i nowatorska forma przekazywania
informacji poprzez spojrzenie osoby, która z powodu swej niepełnosprawności spotyka się
w swoim życiu z trudnościami dnia codziennego. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały wiedzę nie tylko w formie jednostronnego przekazania informacji, ale mogły również
czynnie uczestniczyć w szkoleniu, poprzez zadawanie pytań osobie z niepełnosprawnością
oraz realizację zadań związanych ze świadczeniem pomocy.
Jak podkreśla prowadząca szkolenia Pani Katarzyna: „to dzięki dostosowanym dla Osób
z niepełnosprawnościami Kolejom Wielkopolskim mogła podjąć i zakończyć studia, jako
że dostosowane dla Osób z niepełnosprawnościami pojazdy umożliwiały jej samodzielne odbywanie przejazdów na zajęcia na Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu”. Pionierskie szkolenia z udziałem osoby z niepełnosprawnością przynoszą
efekty w późniejszym kontakcie Pracowników z Klientem, nie tylko z niepełnosprawno61
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ścią. W dzisiejszych czasach firmy prześcigają się w organizacji szkoleń dla swoich Pracowników, gdzie celem jest przekazywanie kolejnej porcji wiedzy. Zapominamy o tym, jak
ważnym czynnikiem w budowaniu relacji Pracownik–Klient jest empatia. Nasi pracownicy
do dzisiaj wspominają te szkolenia. Wierzymy, że właśnie taka forma spotkań znacząco
wpłynie na poprawę jakości oraz komfort wykonywanej pracy, jak i zwiększy zadowolenie
Podróżnych.

Pani Kasia jest przykładem tego, jak przy dobrej organizacji, mimo pewnych ograniczeń,
można podróżować po całej Polsce. Jednocześnie jest przykładem, jak przerwany łańcuch
informacji dotyczącej potrzeby udzielenia pomocy może spowodować, że pomoc nie zostanie udzielona, a Pasażer mimo najszczerszych chęci nie pojedzie dalej. Spółka Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o usilnie zabiega o doskonalenie form pomocy Pasażerom, ale nic nie
zastąpi empatii pracownika kasy biletowej czy pracownika drużyny konduktorskiej. Podjęte działania mają wpływ na budowanie właściwych postaw wśród pracowników, kadry
kierowniczej, a także osób spoza sektora kolejowego jak i grup społecznościowych osób
z niepełnosprawnością. Wierzymy, że właśnie taka forma spotkań znacząco wpłynie na poprawę jakości oraz komfort wykonywanej pracy, jak i zwiększy zadowolenie podróżnych.
P. Kasia jest osobą otwartą i chętną na inicjatywy podejmowane przez przewoźnika czy
np. Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, a praktyka w podróżowaniu w obrębie
całej Polski jest nieocenionym źródłem doświadczeń, możliwych do wykorzystania przez
wszystkich przewoźników.
Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. szkoli również swoich pracowników drużyn konduktorskich i kas biletowych w zakresie porozumiewania się w języku migowym z osobami
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głuchoniemymi. Nasi pracownicy współpracują z środowiskami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami i mają także uprawnienia Asystentów osób z niepełnosprawnościami. Pozwala to zrozumieć, jakie są realne potrzeby mogące mieć wpływ na zainteresowanie podróżami koleją oraz wzrost aktywności, mobilności Osób z niepełnosprawnościami,
szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 2013 r. Spółka prowadzi działania edukacyjno-wychowawcze wobec dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, również z placówek integracyjnych. Podczas wspólnych
wycieczek dzieci i młodzież bliżej poznają, czym jest „kolej” i zostają zachęcani do podróżowania tym środkiem transportu. Przy okazji młodzież poznaje nową drogę zawodową
i ewentualny przyszły kierunek kształcenia. Pokazanie im ciekawego świata: oznaczeń
kolejowych i piktogramów, defibrylatora, miejsc specjalnych dla osób uprzywilejowanych
(jak osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnością), miejsc na bagaż, gaśnicę, zasady działania WC, hamulec, przycisk alarmowy, automat biletowy, kasy biletowe,
tablice informacyjne (odjazdy/przyjazdy), punkt informacyjny, spotkanie z Policjantami,
wizyta u Straży Ochrony Kolei/Ochrony Dworca – powoduje wzbudzenie w nich choćby
chęci podróżowania tym środkiem transportu. Podejmowane są także podobne działania
edukacyjno-wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa również we współpracy z Policją,
a konkretnie Wydziałem Prewencji w Poznaniu.
Wszystkie wymienione powyżej działania pozwoliły zdobyć doświadczenia i nawiązać relacje, które doprowadziły z początkiem 2019 r. do podpisania umowy o wzajemnej współpracy z Portalem KolejLove. Przed rozpoczęciem tej współpracy, która ma za zadanie zintegrować środowisko osób o ograniczonej sprawności z przewoźnikiem, Spółka już wiele
zrobiła w zakresie zacieśniania więzi społecznych.
KolejLove jest dedykowany dla Pasażerów i ma im służyć w realizacji ich podróży poprzez
obecność asystenta, czyli towarzysza w podróży, który jest zapewniony właśnie poprzez
skorzystanie z Projektu KolejLove. Ten nowatorski projekt przyniósł pozytywny oddźwięk
społeczny.
Wspomniany portal stanowi elektroniczną platformę pozwalającą na kojarzenie ze sobą
osób, chcących odbyć podróż w danym kierunku. Osób z niepełnosprawnością oraz innych
Pasażerów udających się w tym samym kierunku i w tym samym czasie. Platforma ma formę klasycznej strony internetowej, jak i strony w wersji mobilnej, dostępnej na smartfony
i tablety. Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez osoby z niepełnosprawnością opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży, mógłby podróżować oficjalnie jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (oczywiście fakultatywnie).
Rozwiązanie to jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i aktywizacji osób
o ograniczonej sprawności ruchowej z racji tego, iż nie wszystkie stacje i dworce kolejowe
w Polsce świadczą usługę asysty.
Podczas konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”
w Łodzi, z dniem 12.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie przystąpiła do Programu
Dostępność Plus. Przygotowanie i wdrożenie Programu Dostępność Plus, którego założeniem jest m.in. usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie
osobom starszym i z niepełnosprawnością, jest oczekiwany właśnie przez te środowiska.
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Wpisując się w powyżej opisane działania oraz te, o których można by jeszcze dużo wspomnieć, śmiało możemy być dumni z dużego zaangażowania Kolei Wielkopolskich w tematy związane z dostępnością infrastruktury kolejowej dla Osób z niepełnosprawnościami.
Wspomagając aktywizację przewozów ww. osób wzmacniamy procesu uspołecznienia,
umożliwiając im dojazd do pracy, na uczelnię czy w celach społeczno-towarzyskich. Docelowo chcemy takiego świata, gdzie drogi rozwoju, postępu i dostępności są łatwe a różnica
pomiędzy samodzielnością a niezależnością jest tożsama.
Koleje Wielkopolskie podejmują działania, które mogą w pewnym stopniu usprawnić podróżowanie (nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa
obsługa). Na potrzeby pracowników opracowaliśmy filmy instruktażowe we wszystkich
typach użytkowanych pojazdów z zakresu obsługi windy/podnośnika. Filmy instruktażowe
w zakresie obsługi wind są stworzone własnym sumptem Spółki i stanowią pomoc szkoleniową dla pracowników drużyn.
Mamy na uwadze, iż w oparciu o komunikację z Klientem w ramach przekraczających proces świadczenia usług możliwe jest pozyskanie ważnych danych i informacji, które po ich
ocenie oraz syntezie mogą przyczynić się do wyeliminowania błędów oraz do zapewnienia
ciągłego doskonalenia usługi. Zasada ciągłego doskonalenia musi stanowić najwyższy cel
każdego przedsiębiorstwa i musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w strategii przedsiębiorstwa oraz w planach biznesowych.
Jakość – jest to styl życia, niekończący się proces ulepszania. Ciągle zadajemy sobie pytanie: jak można podnieść jakość i bezpieczeństwo naszej usługi w taki sposób, aby ta wyższa
jakość nie kosztowała nas więcej, niż to co robimy obecnie? Wszyscy wypracowujemy sukces, dlatego ważne jest dla nas to, jak postrzegają nas nasi Podróżni.
Sprawdzianem dla nas wszystkich są niezwyczajne sytuacje, które wymagają starań i trudu,
ale niosą ogromną satysfakcję z uśmiechu przewiezionych Osób z niepełnosprawnością.
Dla wielu osób o ograniczonej sprawności ruchowej mobilność może stanowić duże wyzwanie. Na mobilność ma wpływ: postawa Pasażera, otwartość, elastyczność, zorganizowanie, gotowość podejmowania nowych zadań, umiejętność proszenia o pomoc, technologia i dostępność usług, asysta.
Zakochałem się w Tobie od pierwszego wożenia – chcielibyśmy, aby nasi Podróżni mogli
tak właśnie o nas powiedzieć.
Tak działamy i pamiętajmy, że przy maksymalnej współpracy i integracji wszystkich podmiotów kolejowych, jesteśmy w stanie spotkać się z przychylnością pasażera.
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W UJĘCIU SYSTEMOWYM

CO MOŻE SIĘ ZMIENIĆ
W DOPUSZCZENIU
DO EKSPLOATACJI WYROBÓW
KOLEJOWYCH?
dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego
Procedury dopuszczenia do eksploatacji wyrobów krajowych są bardzo skomplikowanym procesem. W Urzędzie Transportu Kolejowego widzimy potrzebę ich uproszczenia
i zmniejszenia formalnych obciążeń. Projekt zmian jest już gotowy. Pewne są już nowe zasady wydawania zezwoleń dla pojazdów kolejowych – wprowadzi je IV pakiet kolejowy.
Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym1 do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad rozwiązaniami
technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo
systemu kolei, należy m.in. wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów
kolejowych oraz wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu. Tak więc, Prezes UTK jest zaangażowany w proces dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych, w których ocenie podlegają składniki interoperacyjności oraz niektóre urządzenia
i budowle.
Wszystkie wyroby dopuszczane do eksploatacji na rynku kolejowym muszą spełniać wymagania zasadnicze. Obecnie wymagania te określa Dyrektywa 2016/7972. Są to: bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność, zdrowie, ochrona środowiska naturalnego,
zgodność techniczna. Szczegółowe wymagania, umożliwiające spełnienie wymagań zasadniczych, w zależności od wyrobu lub sieci, na której ma być zainstalowany, określone
są w prawie europejskim (składniki interoperacyjności) lub w prawie krajowym (urządzenia i budowle mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, tzw. wyroby
krajowe). Wymagania dla składników interoperacyjności zawarte zostały w Technicznych
Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI), natomiast wymagania dla wyrobów krajowych
określono w Liście Prezesa UTK3.
Wyroby kolejowe różnią się nie tylko wymaganiami, które mają spełniać, ale także procedurami oceny zgodności służącymi weryfikacji, czy wymagania te zostały spełnione. Ocena
spełnienia wymagań przez wyrób odbywa się zgodnie ze sformalizowanymi procedurami
oceny zgodności. W systemie oceny zgodności możemy wyróżnić dwa tryby weryfikacji
1
2
3

Ustawa o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności
systemu kolei w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. UE L 138 z 26.5.2016, str. 44—101)
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 19 stycznia 2017 r. (właśnie trwa nowelizacja..)
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– na zgodność z wymaganiami europejskimi albo krajowymi. W trybie europejskim procedury oceny zgodności (tzw. moduły) zawiera decyzja Komisji 2010/7134 w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności. Wyroby, dla których wymagania
określa prawo krajowe, oceniane są zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu 7205
Procedury te, chociaż w praktyce różne, oparte zostały na wspólnych ramach, tzw. „nowego i globalnego podejścia do harmonizacji technicznej”, sformułowanych w rozporządzeniu
765/20086 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu.

NADZÓR
Ustawa o transporcie kolejowym stanowi, że Prezes UTK jest, w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku7, organem nadzoru w odniesieniu do „wyrobów
przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach kolejowych,
kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem
ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów kolejowych”.
Ponadto ustawa o transporcie kolejowym zawiera odesłanie do przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie kontroli spełnienia przez podsystemy
strukturalne zasadniczych wymagań systemu kolei, a także postępowań w sprawie tych
podsystemów. Prezes UTK może przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie dodatkowej
kontroli (np. oceniającej spełnienie przez podsystem zasadniczych wymagań) lub zwrócić
się do podmiotu gospodarczego o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących podsystemu i innych wyrobów kolejowych. Może również przeprowadzić postępowanie w sprawie eksploatacji podsystemu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami,
w tym w drodze postanowienia wezwać podmiot m.in. do usunięcia niezgodności wyrobu
z wymaganiami, wycofania wyrobu z obrotu lub użytku, zaprzestania udostępniania wyrobu.

SKŁADNIKI INTEROPERACYJNOŚCI
Składniki interoperacyjności wprowadza się do obrotu w trybie europejskim, czyli muszą
zostać spełnione wymagania określone w odpowiednich Technicznych Specyfikacjach
Interoperacyjności. Producent wyrobu wystawia deklarację zgodności lub przydatności
do stosowania składnika interoperacyjności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu,
zgodnie z odpowiednimi modułami oceny zgodności, w zdecydowanej większości przeprowadzanymi z udziałem jednostki notyfikowanej.

4
5
6
7

Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz. Urz. UE L 319 z 4.12.2010, s. 1)
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)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544 z późn.
zm.)
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Wprowadzenie składnika interoperacyjności do obrotu nie oznacza jeszcze możliwości
jego przekazania do eksploatacji. Przed rozpoczęciem eksploatacji wyrobu należy sprawdzić jego bezpieczną integrację w podsystemie, do którego składnik jest włączany. Następuje to w procesie dopuszczania do eksploatacji, przy czym dopuszczenie do eksploatacji
odnosi się do podsystemu, a nie do poszczególnych wyrobów. Prezes UTK ocenia składniki interoperacyjności w ramach oceny podsystemu w procesie wydawania zezwolenia
na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego dla podsystemów „Infrastruktura”, „Energia”, „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Innymi słowy, Prezes UTK nie
wydaje żadnego dokumentu potwierdzającego zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji składnika interoperacyjności, składniki dopuszczane włączane są do eksploatacji wraz
z całym podsystemem.

URZĄDZENIA I BUDOWLE
Typy urządzeń i budowli (przeznaczonych do eksploatacji na sieciach określonych zgodnie z art. 22f ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym) podlegają ocenie zgodności w trybie
krajowym. W odpowiednich przypadkach badanie obejmuje również próby eksploatacyjne z uwzględnieniem sprawdzenia interfejsów. Badany w ten sposób jest jedynie pierwszy
egzemplarz wyrobu, na który wydawane jest następnie świadectwo. W oparciu o wydane
świadectwo odbywa się produkcja kolejnych egzemplarzy, dla których wystawiana jest deklaracja zgodności z typem. Deklaracje zgodności z typem wystawia się w oparciu o moduły oceny zgodności określone w decyzji 768/20088. Moduły zawarte w tej decyzji, zgodnie
z jej dosłownym brzmieniem, odnoszą się do etapu wprowadzenia do obrotu.
W polskim systemie prawnym nie ma przypisanej wyraźnej odpowiedzialności za bezpieczną integrację. Obowiązująca w obrocie praktyka pokazuje, że producent szyny lub
podkładu w praktyce wystawia deklarację zgodności z typem przed dostarczeniem wyrobu wykonawcy modernizacji linii kolejowej. Zgodnie z art. 22f ust. 8 ustawy o transporcie
kolejowym taka szyna lub podkład może być już eksploatowana, chociaż w praktyce może
nawet nie być zabudowana w podsystemie (może być składowana na placu), a więc trudno
mówić tu o ocenie bezpiecznej integracji.
Realizacja obecnie obowiązujących krajowych procedur oceny zgodności, wynikających
z rozporządzenia 720 jest dla podmiotów rynkowych problematyczna. Dlatego też pozytywną zmianą byłoby zlikwidowanie dotychczasowej procedury wydawania świadectw
dopuszczenia do eksploatacji. Wprowadzenie do obrotu budowli i urządzeń powinno poprzedzać wyłącznie wystawienie przez producenta, na własną odpowiedzialność, deklaracji zgodności wyrobu krajowego, po przeprowadzeniu oceny zgodności zgodnie z modułami określonymi w decyzji Komisji 2010/713. Czyli tak jak to jest realizowane w przypadku
składników interoperacyjności.
Proponowane rozwiązanie ma tę zaletę, że upraszcza system oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych dla kolejnictwa w Polsce. Procedury wprowadzania wyrobów do obrotu
(lub ich ewentualnego wycofania) oparte byłyby na rozwiązaniach przewidzianych w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Prowadziłoby to zatem do zniesienia
zbędnych obowiązków ciążących obecnie na producentach i zdublowanych procedur oce8

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(Dz. Urz. UE L 218/82)
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ny zgodności. Producent zamierzający wprowadzić do obrotu swój wyrób nie musiałby
realizować procedury przed Prezesem UTK, co pozwoliłoby oszczędzić czas oraz koszty
związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego. Nadzór Prezesa UTK nad
rynkiem wyrobów krajowych realizowany byłby przede wszystkim na etapie wydawania
zezwolenia na dopuszczanie do eksploatacji podsystemu oraz w ramach zadań Prezesa
UTK jako organu nadzoru rynku.

POJAZDY KOLEJOWE
W obecnym stanie prawnym Prezes UTK wydaje zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI
w formie decyzji administracyjnej. Stan ten uległ zmianie 31 października 2020 r., wtedy
bowiem upłynął wyznaczony termin na implementację do polskiego porządku prawnego
tzw. IV pakiet kolejowy, czyli m.in. Dyrektywy 2016/797. W IV pakiecie kolejowym zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało zastąpione zezwoleniem na wprowadzenie
pojazdu do obrotu. Procedura oceny będzie niezależna od tego, czy weryfikacji podlega pojazd w pełni objęty TSI, czy też w jakimś zakresie z wymogu zgodności z TSI jest zwolniony.
Dyrektywa 2016/797 określa nową procedurę wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych, która realizowana ma być w całości w formie elektronicznej. Wniosek o wydanie
zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w przypadku, gdy planowany obszar jego
eksploatacji ograniczony jest wyłącznie do sieci kolejowej położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać złożony do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA)
albo Prezesa UTK. Natomiast w przypadku, gdy planowany obszar eksploatacji pojazdu
obejmuje również inne państwa członkowskie Unii Europejskiej powinien zostać złożony
do ERA. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu składany jest
za pośrednictwem OSS (ang. One Stop Shop) – punktu kompleksowej obsługi, tj. platformy
internetowej zarządzanej przez ERA.

PODSUMOWANIE
Zaproponowane przez Prezesa UTK zmiany w zakresie procedury dopuszczenia do eksploatacji wyrobów krajowych wpłyną na jej uproszczenie i odformalizowanie. Powinno się
to bezpośrednio przełożyć na skrócenie czasu i zaoszczędzenie środków wnioskodawców
– jednocześnie wpływając pozytywnie na poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych.
IV pakiet kolejowy wprowadza wiele zmian w zakresie wydawania zezwoleń dla pojazdów
kolejowych, jednak rola Prezesa UTK pozostaje istotna w tym procesie. Bowiem Prezes
UTK będzie procedował wnioski skierowane do niego przez punkt kompleksowej obsługi
o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych, których planowanym obszarem użytkowania będzie sieć kolejowa położona na terytorium RP.
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OTTIMA PLUS Sp. z o.o. Katowice

Wstęp
Problematyka zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym rozwija się
w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Czynnikiem stymulującym nakłady na doskonalenie kwestii bezpieczeństwa transportu kolejowego są oczekiwania społeczne. Dojrzała
gospodarka europejska stymulowana politycznymi i ekonomicznymi celami powinna być
konkurencyjna względem innych rejonów świata. Dotyczy to także poprawy jakości zarządzania przedsiębiorstw zajmujących się transportem kolejowym. Liberalizacja rynku
sprawiła, że w tym obszarze operuje bardzo wiele przedsiębiorstw zarówno zarządców
infrastruktury kolejowej, jak i przewoźników kolejowych, a także innych operatorów, jak
użytkownicy bocznic kolejowych czy jednostki odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów
kolejowych. Wszystkie te rodzaje przedsiębiorstw w swoich zakresach działalności wpływają na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, kształtując je. To od nich zależy zapewnienie
oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Każde przedsiębiorstwo
jest osobnym bytem gospodarczym, dlatego też niezbędna jest w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wysoka standaryzacja procesów operacyjnych. Regulacje w tym
zakresie są bardzo dokładne i obejmują szereg wymagań technicznych i organizacyjnych.
System nadzoru nad utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa także jest jednoznacznie określony w przepisach prawa europejskiego, a procesy te są nadzorowane bezpośrednio przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej oraz Krajową Władzę Bezpieczeństwa. W Polsce pełni tę funkcję Urząd Transportu Kolejowego. Jednak sam nadzór nad
bezpieczeństwem nie jest wystarczający, aby zapewnić oczekiwane cele w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niezbędna jest współpraca w tym zakresie samych podmiotów działających na rynku kolejowym, w tym wysoka odpowiedzialność kierownictwa
firm zorientowana na osiągnięcie celów biznesowych w bezpieczny sposób dla wszystkich
interesariuszy. Pasażerowie, mieszkańcy, pracownicy kolei, udziałowcy firm, władza krajowa i samorządowa – wszyscy są w bezpośredni sposób zainteresowani bardzo wysokim
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poziomem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Aby to osiągnąć, trzeba sięgać po wyszukane metody zarządzania oraz rozwiązania techniczne. Najwyższym poziomem doskonalenia
przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest przełożenie intencji zarządczych menadżerów zarządzających firmami kolejowymi na kształtowanie pozytywnego klimatu kultury bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Kształtowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa stanowi obecnie fundament doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Autorzy artykułu szeroko opisali to zagadnienie w dedykowanej temu tematowi monografii naukowej2.
Autorzy artykułu zdefiniowali ową kulturę bezpieczeństwa w następujący sposób:
„Pozytywna kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, która wspiera system zarządzania bezpieczeństwem jest dowodem intencji zarządczych najwyższego kierownictwa, które to poprzez przywództwo stwarza warunki dla budowy wzajemnego zaufania,
pewności i uczenia się, w ramach której pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu
w rozwój bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i zapewnianie informacji związanych z bezpieczeństwem. Jest efektem indywidualnych i grupowych wartości,
postaw, praktyk menedżerskich, sposobów postrzegania, kompetencji i wzorców działań,
które determinują zaangażowanie w system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie
kolejowym. Wynika ona ze stylu, profesjonalizmu i jakości zarządzania przedsiębiorstwami
kolejowymi. Wspiera ona aktywny udział pracowników w kształtowanie postaw godnych
pracownika kolei bazujących na wieloletnich tradycjach adekwatnych dla służby na kolei.
Zachęca pracowników do zgłaszania incydentów, zagrożeń, ryzyka i szans oraz zapewnia
ochronę pracowników przed represjami, takimi jak groźba zwolnienia lub postępowanie
dyscyplinarne, kiedy wskazują na potrzeby udoskonalenia procesów wynikające ze złych
praktyk, które potencjalnie mogą doprowadzić do negatywnych zdarzeń. Łączy w harmonijny sposób wyznaczane cele bezpieczeństwa z klimatem do ich realizacji. Przyczynia się
do budowy pozytywnej atmosfery w miejscu pracy sprzyjającej zapewnieniu wysokiej koncentracji na procesach operacyjnych wynikających z zakresu wykonywanej pracy”3.
Tak zdefiniowana kultura bezpieczeństwa wymaga od menadżerów oraz personelu wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, pracy w warunkach
umożliwiających osiąganie ambitnych celów w tym zakresie. Przedsiębiorstwa kolejowe
w tym celu powinny wspierać się wdrożonymi na bardzo dobrym poziomie systemami zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego też kluczową rolę w procesie budowania motywacji
pracowników do osiągania ambitnych celów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego
będzie miała przedmiotowa kultura bezpieczeństwa. W tym aspekcie system zarządzania bezpieczeństwem powinien zapewniać, by możliwości i ograniczenia człowieka oraz
wpływ na jego działanie były równoważone poprzez stosowanie wiedzy na temat czynnika ludzkiego i poprzez stosowanie uznanych metod4. Stąd też kultura bezpieczeństwa
oraz czynnik ludzki i organizacyjny powinny być rozpatrywane łącznie. Człowiek jako
najsłabsze ogniwo w systemie kolejowym, ale jednocześnie inicjator i nadzorca procesów
transportowych musi mieć świadomość swoich słabości. Tylko wysoka świadomość tego,
że błędy są immamentną cechą ludzi może pozwolić eliminować je w sposób systemowy.
2
3
4

A. Jabłoński, M. Jabłoński, Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, CeDeWu,
Warszawa, 2020.
Tamże, s.451–452.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
(Dz.U. L 138 z 26.05.2016, s. 102–149).
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Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym
Wdrożenie zasad pozytywnej kultury bezpieczeństwa służy temu, aby błąd stał się kluczowym tematem poddawanym diagnozom, analizom i procesom zarządczym. Komunikowanie się wewnątrz i na zewnątrz powinno bazować na zrozumieniu i wzajemnym zaufaniu,
a człowiek wraz ze swoimi ułomnościami stał się przedmiotem, którego należy wspierać
w codziennych działaniach operacyjnych. Takie podejście do procesów operacyjnych i procesów pracy powinno sprzyjać budowaniu statusu przedsiębiorstw kolejowych jako organizacji wysokiej niezawodności (ang. High Reliability Organization). Tego typu organizacje
charakteryzują się wyróżniającym je atrybutem, a mianowicie tym, że działają w niebezpiecznych, skomplikowanych i niepewnych środowiskach prawie bezbłędnie. Tego oczekuje od nich społeczeństwo oraz instytucje nadzorujące procesy operacyjne. Ważne jest
także uświadomienie sobie, że człowiek jest zawodny, dlatego należy stosować dojrzałe
koncepcje wchodzące w kontrę w stosunku do tych ułomności. Do tego służy koncepcja
oceny niezawodności człowieka (ang. Human Reliability Analysis – HRA), która polega
na zastosowaniu metod jakościowych i ilościowych, aby ocenić wpływ człowieka na ryzyko. Ważną kwestią jest także uwzględnienie koncepcji tzw. bezpieczeństwa behawioralnego (ang. Behaviour Based Safety – BBS). Ideą tego podejścia jest wdrażanie metod oceny
bezpieczeństwa opartego na obserwacji zachowania pracowników. Bezpieczeństwo behawioralne jest jednym z trzech składowych kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa,
obok bezpieczeństwa technicznego i systemowego. W tym kontekście należy wskazać
na interdyscyplinarność podejmowanego tematu i jego złożoność szczególnie na tle uwarunkowań sektora transportu kolejowego. W sposób jednoznaczny należy wskazać, że kultura bezpieczeństwa łączy zarówno aspekty bezpieczeństwa technicznego, jak i bezpieczeństwa pracy, kształtując całościowy system zarządzania bezpieczeństwem transportu
kolejowego.

Autorski
model
kształtowania
w transporcie kolejowym

kultury

bezpieczeństwa

Proces kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ma charakter
złożony. Budowa pozytywnego klimatu i kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
kolejowych wymaga ogromnego wysiłku zarządzających nimi menadżerów oraz pełnego
zaangażowania personelu na wszystkich poziomach zarządzania. Mechanizmy kształtowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa będą stanowić wszelkie zastosowane koncepcje, metody, techniki i rozwiązania techniczne i organizacyjne, które przyczyniać się będą
do ukształtowania takiej kultury bezpieczeństwa oraz umożliwiać będą jej identyfikację
i ocenę. Na rysunku nr 1 przedstawiono model kształtowania kultury bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym. Wskazuje on na wiele rozwiązań, które łącznie zastosowane
w przedsiębiorstwach kolejowych powinny wpływać na ukształtowanie pozytywnego klimatu i kultury bezpieczeństwa.

72

Rys. 1. Autorski model kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Identyfikacja zagrożeń w sytuacjach normalnych, awaryjnych oraz w przypadku zmian

Organizacja wysokiej niezawodności
(ang. High Relability Organisation)
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- niepewne.
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ergonomia interakcji człowieka i systemu
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Źródło: A. Jabłoński, M. Jabłoński, Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, CeDeWu, Warszawa, 2020, s.440.
Zaprezentowany model składa się z kilku kluczowych elementów połączonych wzajemnie ze sobą. Po lewej stronie modelu wskazano na niezwykle istotną rolę przywództwa
kierownictwa firm oraz ich intencje zarządcze. To one dają impuls interesariuszom do postępowania według ustalonych reguł z zastosowaniem systemu wartości i wysokiego poziomu odpowiedzialności. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością uwzględnia środowisko
pracy, które jest adekwatne dla uznania przedsiębiorstw kolejowych jako organizacje
wysokiej niezawodności (ang. High Reliability Organization). Środowisko to jest skomplikowane, niebezpieczne i niepewne, a przedsiębiorstwo mając tego świadomość stosuje
proces ciągłego poszukiwania błędów dla unikania katastrof. Ponadto dostrzega potrzebę
zapewnienia równowagi między uważnością (ang. mindfulness) a bezmyślnością (ang. mindlessness). Dodatkowo wykrywa anomalie, wprowadza alerty i reaguje na nie. System zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwo stosuje i doskonali, uwzględniając kontekst
organizacji, który koresponduje z modelem biznesu, stosowaną strategią, procesami i projektami. Ważną rolę odgrywają w szczególności stosowane technologie i systemy techniczne. Kluczową rolę w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa ma uwzględnienie w priorytetowy sposób czynnika ludzkiego i organizacyjnego. W ramach tej przestrzeni
wiedzy i działania wiodącą rolę odgrywają kwestie oceny niezawodności człowieka (ang.
Human Reliability Analysis), bezpieczeństwo behawioralne (ang. Behaviour-Based-Safety),
standardy ergonomii pracy w tym ergonomii interakcji człowieka i systemu. W aspekcie
tego zagadnienia ważne jest zapewnienie oczekiwanych kompetencji personelu wykonującego zadania krytyczne dla bezpieczeństwa, a także zapewnić kryteria doboru owego
personelu z uwzględnieniem takich obszarów, jak: stan zdrowia fizycznego i psychicznego
oraz szkolenia zawodowe. Z tej problematyki ważne jest dokonywanie analizy wpływu
potencjalnych błędów człowieka na ryzyko wystąpienia negatywnego scenariusza, ana-
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lizy wpływu obciążenia psychicznego na reakcję operatora oraz jego zmęczenie i stres.
Dodatkowo należy dokonywać analizy ergonomii interakcji człowieka i systemu. Kwestie
czynnika ludzkiego i organizacyjnego należy także objąć wymaganiami standardów systemu zarządzania BHP. W ramach tak zdefiniowanych obszarów zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego, należy wdrożyć zasady postepowania pracowników w kontekście kształtowanej kultury bezpieczeństwa. Należy opracować zasady zgłaszania zdarzeń
rozumianych jako kulturę zgłaszania, zasady informowania o kwestiach związanych z bezpieczeństwem rozumianych jako kultura informowania. Ponadto należy określić zasady
kultury uczenia się oraz bardzo ważne zasady kultury sprawiedliwego traktowania (ang.
Just Culture). Aby skutecznie i efektywnie gospodarować zasobami na potrzeby kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz osiągać ambitne cele w tym zakresie, powinno się
mierzyć i monitorować przedmiotową kulturę bezpieczeństwa. W ramach pomiaru kultury bezpieczeństwa powinno się również przeprowadzać jej okresowe audyty, stosować
w razie potrzeby metody statystyczne, okresowe badania ankietowe służące ewaluacji
procesów wdrożeniowych, stosowanych mechanizmów oraz zlecać niezależne oceny
kultury bezpieczeństwa. W ramach procesu identyfikacji zagrożeń w sytuacjach normalnych, awaryjnych oraz w przypadku zmian należy wprowadzać, w razie potrzeby, zmiany do procedur postepowania. Procesem ciągłym należy objąć pomiar i monitorowanie
dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny
dążyć, w oparciu o przedstawioną metodykę postępowania do osiągniecia oczekiwanego
pozytywnego klimatu i kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Autorski model pomiaru kultury bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym
Kluczową rolę w kontekście wsparcia realizacji strategii kultury bezpieczeństwa jest wykorzystanie europejskiego modelu kultury bezpieczeństwa kolei. Stanowi on koncepcyjne
ramy, które wspierają organizację w procesie oceny kultury bezpieczeństwa i identyfikowania obszarów wymagających poprawy w organizacji.
Model składa się z trzech elementów:




czynników kulturowych, dzięki którym rozwija się kultura organizacyjna,
wzorców zachowania, wspólnych sposobów myślenia i działania, które przekazują kulturę organizacyjną,
podstaw bezpieczeństwa kolei: podstawowe zasady, które muszą znaleźć odzwierciedlenie we wzorcach zachowania, aby osiągnąć zrównoważone bezpieczeństwo i doskonałość organizacyjną5.

Należy także zwrócić uwagę na zdefiniowanie zakresu oddziaływania kultury bezpieczeństwa z punktu widzenia jej operacjonalizacji. Spójny model zarządzania i pomiaru kultury
bezpieczeństwa może opierać się na czterech fundamentalnych obszarach:
1.
2.
3.
4.
5

Kultura informowania (ang. Informed Culture),
Kultura zgłaszania (ang. Reporting Culture),
Kultura uczenia się (ang. Learning Culture)
Kultura sprawiedliwego traktowania (ang. Just Culture).

European Union Agency for Railways, Safety Culture, [dostęp: https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en]
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Na rysunku nr 2. Zaprezentowano cztery kluczowe obszary pomiaru kultury bezpieczeństwa.







kultura informowania (ang. Informed Culture), polega na przekazywaniu informacji zwrotnej zainteresowanym stronom o stanie bezpieczeństwa, przyczynach
zdarzeń, wynikach przeglądów,
kultura zgłaszania (ang. Reporting Culture), klimat organizacyjny, w którym pracownicy mogą łatwo i bez obaw o negatywne skutki, zgłaszać problemy, błędy,
sytuacje niebezpieczne,
kultura uczenia się (ang. Learning Culture), gotowość organizacji do wyciągania
właściwych wniosków z uzyskanych informacji dotyczących bezpieczeństwa,
kultura sprawiedliwego traktowania (ang. Just Culture) – to kultura, w której personel nie jest karany za nieumyślne działania, przeoczenia czy decyzje przez nich
podjęte, a które są współmierne z ich doświadczeniem i wyszkoleniem.

Przedmiotowe obszary na potrzeby opracowania założeń dla pomiaru kultury bezpieczeństwa można ująć w ramy modelu Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)6,
odpowiednio zmodyfikowanego. Dla zaproponowanego modelu zdefiniowane cztery perspektywy pomiarowe zgodne z przyjętym modelem kultury bezpieczeństwa:
1.
2.
3.
4.

Perspektywę zgłaszania,
Perspektywę informowania,
Perspektywę sprawiedliwego traktowania,
Perspektywę uczenia się.

Zaproponowane przedmiotowe powyżej wskazane cztery perspektywy, powinny zapewnić zarówno efektywne zarządzanie kulturą bezpieczeństwa, jak i jej pomiar, rys. 2.
Rys. 2. Autorski model pomiaru kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Inicjatywy

Cele

Inicjatywy

KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA

Perspektywa
sprawiedliwego
traktowania

Cele

W jaki sposób
powinniśmy zgłaszać
informacje w zakresie
kultury
bezpieczeństwa?

Miary

Inicjatywy

Cele

Miary

Perspektywa
zgłaszania

Jakie powinniśmy
wdrożyć zasady i
kanały
przekazywania
informacji?

Miary

Inicjatywy

Cele

Miary

Perspektywa
informowania

Jak powinniśmy
stosować zasady w
zakresie sprawiedliwego
traktowania?

Jaką wiedzę
powinniśmy posiadać
aby spełnić kryteria
kultury bezpieczeństwa?

Perspektywa uczenia się

Źródło: A. Jabłoński, M. Jabłoński, Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, CeDeWu, Warszawa, 2020, s. 444.
W obszarze perspektywy zgłaszania zdarzeń kolejowych należy odpowiedzieć na pytanie:
W jaki sposób powinniśmy zgłaszać informacje w zakresie kultury bezpieczeństwa? W obszarze perspektywy informowania z kolei należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie powinni6

A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
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śmy wdrożyć zasady i kanały przekazywania informacji? W zakresie perspektywy uczenia
się istotne jest, jaką wiedzę powinniśmy posiadać, aby spełnić kryteria kultury bezpieczeństwa? W zakresie perspektywy sprawiedliwego traktowania natomiast wymagane będzie
udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy stosować zasady w zakresie sprawiedliwego traktowania? Taki model pozwoli objąć pomiarem i monitorowaniem kluczowe
aspekty kultury bezpieczeństwa przedsiębiorstw kolejowych.

Zakończenie
Zaprezentowane w artykule modele kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz jej pomiaru wskazują na interdyscyplinarny charakter tego zagadnienia. Łączna realizacja zaprezentowanych metod, technik i koncepcji pod nadzorem menadżerów zarządzających
bezpieczeństwem zwiększają miejsce i rolę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
w ogólnym systemie zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi. Tak szerokie ujęcie zaprezentowanego tematu pozwala dostroić kulturę bezpieczeństwa do kontekstu działania
przedsiębiorstw kolejowych. Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stanowi
obecnie fundament utrzymania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jest ona rezultatem intencji zarządczych menadżerów oraz kultury technicznej
i kultury pracy. Procesy doskonalenia kultury bezpieczeństwa muszą mieć charakter świadomych decyzji zarządczych wynikających bezpośrednio z postaw menadżerów i pracowników przedsiębiorstw kolejowych.
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OPRACOWANIE I WDROŻENIE
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM DLA
ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY
Z UWZGLĘDNIENIEM
WYMAGAŃ IV PAKIETU
KOLEJOWEGO
Wojciech Gamon, Janusz Ćwiek, Adam Mańka
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej,
Katedra Transportu Kolejowego

1. Wstęp
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych […]) opublikowana ponad 15 lat temu, wprowadziła do systemu kolejowego: Systemy
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz szereg wymogów związanych z priorytetowym
podejściem do kwestii bezpieczeństwa. W przedmiotowej dyrektywie (w załączniku nr III)
zawarto podwaliny SMS, określając 10 podstawowych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego oraz opublikowanie
aktów wykonawczych, wprowadziło obowiązek budowania, wdrożenia i certyfikowania
SMS przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Od tego czasu Systemy
Zarządzania Bezpieczeństwem stały się jednym z podstawowych elementów i wymogów
w systemie kolejowym, a procedury i instrukcje je opisujące, na stałe zagościły w świadomości operatorów kolejowych. Pojawiły się również wyspecjalizowane komórki zajmujące
się prowadzeniem systemów w strukturach przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz stanowiska Pełnomocników ds. systemów bezpieczeństwa, których głównym zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo realizowanych procesów oraz przestrzeganie wymogów prawa w tym zakresie. Na przestrzeni lat SMS i podejście do niego ulegało
przeobrażeniu zarówno na poziomie kierownictwa, jak i pracowników bezpośrednio
związanych z realizacją procesów. Początkowe rozbudowane i skomplikowane systemy
zarządzania zaczęły ustępować miejsca krótszym i prostszym rozwiązaniom, opisującym
w sposób bardziej syntetyczny realizowane procesy pod kątem bezpieczeństwa. Trend ten
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utrzymuje się do dzisiaj i jest w pełni zrozumiały, jako że prawo kształtujące SMS obowiązuje już od ponad dekady, co sprawiło, że zostało dobrze poznane i zweryfikowane przez
podmioty rynku kolejowego oraz organy zajmujące się nadzorem nad nim.

2. IV Pakiet Kolejowy
Wraz z biegiem czasu wymogi dotyczące Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem ulegną
pewnej dezaktualizacji, gdyż konieczne będzie określenie nowych kryteriów, adekwatnych do poziomu kultury bezpieczeństwa reprezentowanego przez spółki kolejowe w Unii
Europejskiej. Odpowiedzią na to wyzwanie jest tak zwany IV Pakiet Kolejowy, stanowiący
zbiór aktów prawnych (umownie podzielonych na dwa filary – rynkowy i techniczny), których wdrożenie ma przede wszystkim na celu głębszą integrację i jeszcze większe ujednolicenie transportu kolejowego w Europie zarówno w obszarze prawnym, organizacyjnym,
jak i technicznym. Jednym z trzech aktów prawa wchodzących w skład filaru technicznego
jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie bezpieczeństwa kolei (zastępująca dyrektywę 2004/49). Jej głównym celem
jest uproszczenie i ujednolicenie procesu oceny bezpieczeństwa, poprzez wprowadzenie
nowego sposobu wnioskowania o jednolite certyfikaty bezpieczeństwa. Jednym z aktów
wykonawczych powiązanych z dyrektywą jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)
2018/762 z dnia 8 marca 2018 r., ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa
w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010. Rozporządzenie to, będące
najważniejszym aktem prawa w zakresie SMS dla przewoźników kolejowych i zarządców
infrastruktury, wprowadza nowe kryteria dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa,
wpływając bezpośrednio na ich kształt oraz proces certyfikacji i późniejszego nadzoru.
W przeciwieństwie do poprzedników (rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010
i 1169/2010) wymagania dla systemów opisane zostały w 7 głównych rozdziałach – zbieżnych z rozdziałami norm dotyczących: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001) i zarządzania środowiskowego (ISO 14001),
(załącznik I):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontekst organizacji
Przywództwo
Planowanie
Wsparcie
Działalność
Ocena wyników
Doskonalenie

Oczywiście kryteria dotyczące SMS nie uległy rewolucyjnej zmianie. Wiele z nich pozostało w ogóle niezmienionych, zauważyć można natomiast pewną ewolucję w stosunku
do wymogów zawartych w poprzednich rozporządzeniach. Porównując ze sobą przedmiotowe dokumenty, uwidacznia się zmienione podejście do kształtowania procedur
stanowiących SMS. O ile w przypadku pierwotnych aktów prawa zapisy dotyczące poszczególnych procedur, które powinny znaleźć się w systemie zarządzania są dość szczegółowe, to w przypadku rozporządzenia 2018/762 wyciągnąć można wniosek, że jego
autorzy założyli, że funkcjonujące obecnie na rynku kolejowym SMS cechują się pewną
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dojrzałością. W związku z tym faktem, „nowe” rozporządzenie skupia się na wybranych
obszarach (w szczególności czynnik ludzki), przykładając nieco mniejszą wagę do innych,
ogólniejszych, które zostały już należycie zweryfikowane w trakcie wielu lat działalności
systemów. Pozwala to w dość prosty sposób stwierdzić, które z czynników i obszarów
stanowią priorytet z punktu widzenia bezpieczeństwa i na które w związku z tym, należy
położyć nacisk, opracowując nowe lub modyfikując obecne procedury systemowe.

3. Główne różnice dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika
kolejowego
Analizując i porównując rozporządzenia można zauważyć, że trzon Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem pozostał niezmieniony i w dalszym ciągu widoczny jest podział
na te same procesy wspomagające czy koordynujące, takie jak: zarządzanie ryzykiem, nadzór nad dostawcami czy prowadzenie audytów bezpieczeństwa. Widoczne są jednak pewne różnice, kładące nacisk na konkretne obszary, wskazując jednoznacznie to, co z punktu
widzenia ustawodawcy jest newralgiczne w kwestii bezpieczeństwa. Na pierwszy plan
wysuwa się tutaj czynnik ludzki, który w wielu miejscach rozporządzenia podnoszony jest
jako kwestia najważniejsza, wskazując, że system kolejowy i zdarzenia w nim występujące
są powodowane w dużej mierze przez człowieka, a działania mogące zmienić taki stan
rzeczy są bardzo trudnedo prawidłowego opracowania i wdrożenia. Szczególne miejsce
w nowym rozporządzeniu zajmuje również kultura bezpieczeństwa (w tym strategia ciągłego jej doskonalenia), która w porównaniu do poprzednich aktów prawnych jest czymś
zupełnie nowym. Pozwala to na przeświadczenie, że nowe podejście zakłada dojrzałość
systemów z punktu widzenia bezpieczeństwa (są one wdrożone i działają od wielu lat),
a aktualne SMS powinny jako jeden z głównych celów stawiać na doskonalenie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, wpływanie na świadomość pracowników i ich podejście
do tej kwestii. Kolejną zmianą jest konieczność angażowania najwyższego kierownictwa
w procesy związane z systemem, przede wszystkim w aspekcie zatwierdzana i opiniowania dokumentów, strategii, planów itd. Nierzadko w obecnie funkcjonujących Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem rola kierownictwa w znaczący sposób była ograniczona, a co gorsza występowało przeświadczenie, że skoro w spółce jest Pełnomocnik
odpowiedzialny za jego prowadzenie, to kwestią bezpieczeństwa nie należy się zanadto zajmować i przejmować. Oczywiście występują bardzo liczne odstępstwa od takiego
skrajnie niebezpiecznego podejścia (zależne od poziomu kultury bezpieczeństwa danego
przedsiębiorstwa), niemniej jednak nowe rozporządzenie stara się rozwiązać ten problem
w sposób bardziej systemowy, narzucając niejako obowiązek angażowania przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania w procesy związane z bezpieczeństwem. Podobny
problem występuje wśród pracowników bezpośrednio związanych z realizacją procesów,
którzy często mają świadomość, że coś takiego jak SMS w spółce występuje, nie znając
jednocześnie swojego udziału i roli w nim. Ten problem również zdaje się rozwiązywać
rozporządzenie, wskazując w wielu miejscach na obowiązek konsultacji z pracownikami
aspektów związanych z systemem, tak aby mieli oni realny wpływ na jego kształtowanie i funkcjonowanie. Oprócz powyższych, rozporządzenie wprowadza szereg mniejszych
zmian i różnic, m.in. w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych, rozszerzenia aspektów technicznych związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem na szeroko rozumiane „aktywa”, czy konieczność uwzględniania procesów biznesowych w zarządzaniu
bezpieczeństwem.
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4. Dokumentacja SMS
Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności w zakresie zwiększania dojrzałości Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, dokumentacja SMS powinna ulec widocznemu
uproszczeniu i skróceniu, przy jednoczesnym położeniu nacisku na aspekty podnoszone
jako istotne w rozporządzeniu. W żadnym wypadku nie oznacza to oczywiście rezygnacji
z niektórych procesów realizowanych w obszarze bezpieczeństwa, jednakże w związku
z wieloletnim funkcjonowaniem systemu w spółce możliwa jest rezygnacja z opisywania
niektórych, dobrze przyswojonych i zweryfikowanych procesów, w formie procedury.
W związku z tym, w Tabeli nr 1 przedstawiono spis procedur wchodzących w skład dokumentacji SMS zarządcy infrastruktury przed i po zmianie, w związku z tzw. IV Pakietem
Kolejowym.
Tab. 1. Procedury SMS zarządcy infrastruktury kolejowej.
L.p.

Nazwa procedury
Przed zmianą

Po zmianie

1

Opracowywanie, nadzorowanie
i zarządzanie programem poprawy
bezpieczeństwa

Programy poprawy bezpieczeństwa

2

Ocena zgodności celów bezpieczeństwa
ze standardami

3

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą

4

Prowadzenie ruchu kolejowego

Prowadzenie ruchu kolejowego

5

Udostępnianie linii kolejowych

Udostępnianie infrastruktury kolejowej

6

Utrzymanie sprawności infrastruktury oraz
zasobów technicznych

Utrzymanie sprawności infrastruktury
kolejowej oraz zasobów technicznych

7

Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego

8

Identyfikacja i ocena ryzyka technicznego
metodą FMEA

9

Dostęp, wymiana informacji i zarządzanie
informacją

10

Raportowanie wskaźników bezpieczeństwa

11

Przygotowanie planów postępowania
na wypadek zagrożenia

12

Działania korygujące, zapobiegawcze
i nadzór nad niezgodnościami

Działania korygujące, zapobiegawcze
i nadzór nad niezgodnościami

13

Zarządzanie kompetencjami personelu

Zarządzanie kompetencjami personelu

14

Ocena dostawców

Ocena dostawców

15

Ciągłe doskonalenie

Zarządzanie ryzykiem

16

Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania

17

Nadzór nad dokumentami i zapisami
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

Nadzór nad dokumentacją

18

Audyty bezpieczeństwa

Audyty i kontrole

19

Gotowość i postępowanie w wypadku
wystąpienia zagrożenia

Postępowanie po zdarzeniu

20

Kontrole
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Zgodnie z Tabelą nr 1 zauważyć można, że dokumentacja SMS zarządcy infrastruktury kolejowej uległa znacznemu skróceniu i uproszczeniu. W ramach poszczególnych procedur
również zaszły istotne zmiany polegające na rezygnacji z opisu niektórych podprocesów
oraz uproszczeniu istniejących. Wszystkie ze zmian zostały oczywiście poddane analizie
i ocenie pod kątem ewentualnego pogorszenia poziomu bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że każde przedsiębiorstwo kolejowe cechuje się pewną indywidualnością i możliwość
rezygnacji z opisu w formie procedury niektórych procesów, nie powinna być traktowana
uniwersalnie. Przykładowo, jeżeli w spółce kwestia wspólnych wskaźników bezpieczeństwa CSI (Common Safety Indicators), obliczanych corocznie i załączanych do rocznego
raportu bezpieczeństwa jest dobrze zrozumiana, wdrożona i nie nastręczała problemów,
istnieje możliwość rezygnacji z opisu w formie procedury. Przedmiotową kwestię i tak reguluje osobne rozporządzenie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)), a rozwijanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem o tego typu aspekty wydaje się niezasadne.
W przeciwnym przypadku, dużo „bezpieczniej” jest pozostawić odpowiednie zapisy w postaci procedury systemowej, jako że to przedsiębiorstwo decyduje co w systemie powinno
zostać ujęte, a z czego z powodzeniem można zrezygnować. Jednocześnie wśród zmian
wprowadzonych do dokumentacji znaleźć można szereg odniesień do nowego rozporządzenia, przede wszystkim w zakresie podnoszenia roli zarządu oraz pracowników
w kształtowaniu SMS, położenia nacisku na kulturę bezpieczeństwa organizacji (w tym
opis zasad opracowywania strategii jej doskonalenia), czy przykładowo opisu procesu „powrotu do pracy” pracownika, po wypadkach, incydentach lub długotrwałej nieobecności.

5. Podsumowanie
Zmiany wpływające na Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, wynikające z tzw. IV Pakietu Kolejowego powodują pewną ich ewolucję nie niwecząc dorobku tych systemów
wypracowanych na przestrzeni ostatniej dekady. Widoczne jest podnoszenie czynnika
ludzkiego do rangi najważniejszego obszaru, którym należy skutecznie zarządzać, aby
osiągnąć pożądany poziom bezpieczeństwa. Dlatego też procedury opisujące SMS, budowane według wytycznych nowych wymagań prawnych, powinny kłaść szczególny nacisk
na kwestie pracownicze, jako że człowiek wciąż może być najbardziej zawodnym ogniwem łańcucha transportu kolejowego. Jednocześnie zmiany prawodawstwa w zakresie
SMS wskazują jednoznacznie, że systemy te na przestrzeni lat osiągnęły pewną dojrzałość, a pracownicy działający w ich ramach mają świadomość bezpieczeństwa i jego priorytetowego miejsca w organizacji. W związku z tym modyfikacje wprowadzane w funkcjonujących w Polsce Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem, w celu dostosowania
ich do wymagań tzw. IV Pakietu Kolejowego, powinny w dużej mierze opierać się na ich
upraszczaniu, ponieważ doświadczenia ostatnich lat pokazały wyraźnie, że często im system bardziej skomplikowany i opisujący większą liczbę procesów, tym mniej z nich realizowanych jest we właściwy sposób i co najważniejsze, przy zachowaniu odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
I UTRZYMANIEM
W IV PAKIECIE KOLEJOWYM
Katarzyna Chruzik
Marzena Graboń-Chałupczak
Akademia WSB, Katedra Transportu i Informatyki
Streszczenie: Zgodnie z nowymi wymaganiami prawa (tak zwanego IV pakietu kolejowego
i pakietu Covid-19), od listopada 2020 r. przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej ubiegający się o jednolity certyfikat/autoryzację bezpieczeństwa, powinien
wykazać zgodność z odpowiednimi wymogami dotyczącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762 [1]. Zmiany dotyczące podmiotów odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) reguluje Rozporządzenie
Komisji (UE) nr 2019/779 [2]. W tym celu organizacja kolejowa powinna przedstawić krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa (Urząd Transportu Kolejowego) lub w stosownych
przypadkach, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, dowód świadczący o ustanowieniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem lub utrzymaniem, zgodnie z art. 9 i 14 dyrektywy
(UE) 2016/798 [3]. Zgodnie z Rozporządzeniem [1] organizacja powinna opisać zakres
systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są nim objęte
przy uwzględnieniu wymagań prawnych. W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych, organizacja powinna zapewnić, by podczas
prowadzenia działalności stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa, realizowane były plany służące osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa, a także gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych. Załącznik III do dyrektywy (UE) 2016/798 [2] określił wymogi
i kryteria oceny dla organizacji ubiegających się o certyfikat podmiotu, odpowiedzialnego
za utrzymanie lub certyfikat dotyczący funkcji utrzymania zleconych na zewnątrz przez
podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Aby wymogi te były w pełni stosowane, Komisja
uszczegółowiła i określiła je dla poszczególnych funkcji utrzymania w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 2019/779 [3]. Organizacje powinny również stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy
określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012 [4] w tym, wyniki monitorowania, audytu
wewnętrznego, przeglądu zarządzania i analizy zdarzeń kolejowych. W publikacji podjęto
próbę identyfikacji niezbędnych zmian i uzupełnień w dotychczas funkcjonujących Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kolej, System Zarządzania Bezpieczeństwem, System
Zarządzania Utrzymaniem, IV pakiet kolejowy
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1. WSTĘP
Celem systemów zarządzania bezpieczeństwem jest zapewnienie, by przedsiębiorstwa
kolejowe, zarządcy infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, osiągali swoje cele gospodarcze w bezpieczny sposób. System zarządzania bezpieczeństwem/
utrzymaniem jest często zintegrowany z innymi systemami zarządzania w celu poprawy
ogólnych wyników działalności organizacji oraz ograniczenia kosztów, przy rozłożeniu wysiłków na wszystkie szczeble organizacji. W tym celu w nowych wymaganiach na potrzeby
funkcjonalnego zgrupowania wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem, o którym
mowa w art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798, zastosowano wspólne ramy ISO High Level
Structure [5]. Ramy te ułatwiają również zrozumienie i stosowanie podejścia procesowego przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury w trakcie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia ich systemów zarządzania bezpieczeństwem. Zgodnie z nowymi wymaganiami zachowanie człowieka odgrywa centralną
rolę w zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania kolei. W przypadku gdy
zachowanie człowieka uważane jest za czynnik, który przyczynił się do wypadku lub incydentu, na zachowanie to mogły mieć wpływ czynniki organizacyjne, takie jak obciążenie pracą lub organizacja pracy, prowadzące do pogorszenia wyników działania oraz
do pogłębienia skutków danego wypadku lub incydentu. W związku z tym jest kwestią
o zasadniczym znaczeniu, by organizacje kolejowe posiadały systemową koncepcję wspierania działań człowieka oraz zarządzania czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie
systemu zarządzania bezpieczeństwem. Sposób, w jaki kwestia bezpieczeństwa jest postrzegana, doceniana i uwzględniana w priorytetach w ramach organizacji, odzwierciedla
faktyczne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacji.
W związku z tym ważne jest również określenie działań i zachowań, które mogą kształtować pozytywną kulturę bezpieczeństwa, oraz wspieranie, za pośrednictwem swojego
systemu zarządzania bezpieczeństwem kultury, wzajemnego zaufania, pewności i uczenia
się, w ramach której pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu w rozwój bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i zapewnianie informacji związanych
z bezpieczeństwem. System zarządzania bezpieczeństwem powinien uwzględniać fakt,
że Dyrektywa Rady 89/391/EWG [6] oraz powiązane z nią stosowne dyrektywy szczegółowe mają w pełni zastosowanie do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
zaangażowanych w budowę, eksploatację i utrzymanie kolei. Nie nakłada ona żadnych dodatkowych obowiązków lub zadań na organ wydający certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację w zakresie bezpieczeństwa poza wymogiem kontrolowania czy ryzyka dla zdrowia
i bezpieczeństwa, zostały uwzględnione przez wnioskodawcę ubiegającego się o jednolity certyfikat lub autoryzację w zakresie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za kontrolę
zgodności z Dyrektywą 89/391/EWG może być powierzona innym właściwym organom
wyznaczonym przez państwo członkowskie. System zarządzania bezpieczeństwem powinien, w stosownych przypadkach, uwzględniać potencjalne dodatkowe zagrożenia wynikające z transportu towarów niebezpiecznych koleją, a tym samym uwzględniać dyrektywę
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [7]. Nowe kryteria zastępują poprzednie
zawarte w Rozporządzeniu (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 oraz 445/2011 (UE).

2. Nowe kryteria SMS
Podstawowym utrudnieniem w zakresie wdrożenia nowych wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest nowa struktura podziału wymaganych kryteriów. W odniesie83
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niu do istniejącej w organizacji dokumentacji systemowej większość kryteriów zawartych
w Rozporządzeniu [1] występuje już w dokumentacji, ale nie w tych samych grupach i nie
w dokumentach o zbliżonych nazwach. Pierwszym elementem w modyfikacji systemów,
jeżeli organizacja nie decyduje się na całkowitą zmianę dokumentacji (co z punktu widzenia zaangażowanych pracowników nie jest korzystne dla organizacji pracy) jest więc identyfikacja, gdzie wymagane kryteria występują już w opisie systemu. Analiza ta wykazuje,
że 80% z nich ma już swoje odniesienie w dokumentach, czasami należy uszczegółowić
ich wymagania (około 50%), lub zbudować nowe narzędzia w celu osiągnięcia kryteriów.
Pierwszym krokiem, jak przy budowie każdej dokumentacji systemowej, jest przyjęcie
zobowiązań zawartych w Rozporządzeniu 2018/762 [1] poprzez deklarację ich wdrożenia, szczególnie w zapisach zawartych w Księdze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
Nowe kryteria powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w deklaracjach przewoźników
kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej. Zgodnie z nowymi zapisami należy zaktualizować w Księdze opis zakresu, rodzaju i obszaru działalności. Dodatkowo należy zweryfikować czy w trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja zapewnia:




stosowanie kryteriów akceptacji ryzyka i środków bezpieczeństwa,
realizację planów służących osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa,
gromadzenie informacji na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych.

Organizacja powinna stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w Rozporządzeniu (UE)
nr 1078/2012 [4].
Mapa/Model Procesów zamieszczony w Księdze SMS powinien odwzorowywać zakres
systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są objęte tym
zakresem i które nie są nim objęte, przy uwzględnieniu wymogów prawnych. Wskazywać
i opisywać procesy oraz działania związane z bezpieczeństwem działalności kolejowej,
z uwzględnieniem związanej z nimi odpowiedzialności, a także interakcje między tymi procesami.
Polityka organizacji w zakresie bezpieczeństwa powinna być dostosowana do rodzaju
organizacji i zakresu działalności kolejowej, zatwierdzona przez dyrektora generalnego
organizacji (lub przedstawiciela bądź przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla), aktywnie wdrażana, komunikowana i udostępniana wszystkim pracownikom. Powinna zawierać zobowiązanie: do spełnienia wszystkich wymogów prawnych, kontrolowania
ryzyka zagrożeń będących wynikiem zarówno własnych działań, jak i działań innych podmiotów oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem. Powinna
również zapewniać ramy na potrzeby określania celów w zakresie bezpieczeństwa oraz
oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa względem tych celów, a także być
utrzymywana zgodnie ze strategią biznesową oraz oceną wyników organizacji w zakresie
bezpieczeństwa.
W nowych wymaganiach położono również szczególny nacisk na promowanie pozytywnej
kultury bezpieczeństwa, również w obszarze integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podejście to:
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obejmuje opracowanie strategii oraz wykorzystanie wiedzy fachowej i uznanych
metod z dziedziny czynników ludzkich i organizacyjnych,
odnosi się do ryzyka związanego z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami,
warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka.

Organizacja określa strategię ciągłego doskonalenia swojej kultury bezpieczeństwa,
opartą na wykorzystaniu wiedzy fachowej oraz uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych, mających wpływ na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków w celu uwzględnienia tych kwestii. Zapisy
te wymuszają poszerzenie obszarów monitorowania systemu – wskaźniki. Oprócz analizy
wyników realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem, czy pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych, nadzór powinien obejmować doskonalenie
kultury bezpieczeństwa oraz analizę świadomości znaczenia, wagi i konsekwencji działań
oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności
systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa. Aspekt ten jest jedną z najtrudniejszych zmian wynikających z nowych wymagań. Zgodnie z podstawowymi zasadami strategii doskonalenia organizacji (Kaizen, Six
Sigma …) proces ten należy oczywiście opisać dwuetapowo np.:
Etap 1







Zdefiniowanie celów strategicznych organizacji w zakresie doskonalenia kultury bezpieczeństwa, w tym kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa transportu
kolejowego (Odpowiedź na pytania: Kim jesteśmy? Co robimy? Czym jest nasza
usługa? Dlaczego właśnie bezpieczeństwo?) – na wyjściu polityka bezpieczeństwa;
Zdefiniowanie klientów organizacji;
Dostosowanie procesów do potrzeb klientów (Co i jak możemy poprawić?);
Opracowanie wskaźników monitorowania kultury bezpieczeństwa;
Opracowanie celów strategii ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa
na rok 20..

Etap 2








Analiza wskaźników monitorowania kultury bezpieczeństwa
Analiza i modyfikacja celów strategicznych organizacji w zakresie doskonalenia
kultury bezpieczeństwa w tym kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego (Odpowiedź na pytania: Kim jesteśmy? Co robimy? Czym jest
nasza usługa? Dlaczego właśnie bezpieczeństwo?) – na wyjściu polityka bezpieczeństwa;
Analiza i modyfikacja klientów organizacji;
Analiza i modyfikacja procesów do potrzeb klientów (Co i jak możemy poprawić?);
Modyfikacja wskaźników monitorowania kultury bezpieczeństwa;
Opracowanie celów strategii ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa
na rok 20..

Weryfikacji i aktualizacji wymaga również opis procesu Zarządzania Ryzykiem Procesowym. Organizacja powinna wskazać i poddać analizie wszystkie ryzyka operacyjne (organizacyjne i techniczne), istotne dla rodzaju, zakresu i obszaru działalności prowadzonej
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przez organizację, zidentyfikować potrzebę współpracy, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami, a także poinformować o nim pracowników i zaangażowane podmioty zewnętrzne. Wskazać poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające
z jej działalności kolejowej, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona przez samą organizację, czy też przez wykonawców, partnerów lub dostawców będących pod jej kontrolą.
Zapewnić by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyka biznesowego
organizacji i przy zarządzaniu tym ryzykiem oraz wyjaśnić, w jaki sposób rozpoznawane
i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem a innymi celami biznesowymi.
W stosownych przypadkach należy konsultować się z pracownikami, ich przedstawicielami oraz zewnętrznymi zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu, utrzymywaniu
i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do poszczególnych
części, za które są oni odpowiedzialni, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa
procedur operacyjnych. Kryteria określają również dodatkowe wymagania związane z kontrolowaniem ryzyka w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych,
dedykowane przewoźnikowi kolejowemu i zarządcy infrastruktury kolejowej. Ponadto
organizacja powinna zarządzać ryzykiem zagrożeń związanym ze środkami technicznymi
przez cały cykl ich życia, tj. od projektu aż po zakończenie użytkowania oraz spełniać wymagania w zakresie czynników ludzkich na wszystkich etapach cyklu życia. W celu kontrolowania ryzyka w przypadkach istotnych dla zapewnianych usług utrzymania, uwzględnia
się co najmniej:





określenie potrzeb w zakresie utrzymania, tak aby utrzymywać środki techniczne w bezpiecznym stanie eksploatacyjnym,
zarządzanie wycofaniem środków technicznych z eksploatacji na potrzeby utrzymania,
zarządzanie przywróceniem środków technicznych do eksploatacji,
zarządzanie sprzętem służącym do monitorowania i pomiarów, tak aby zapewnić,
że jest on odpowiedni do zamierzonego celu.

Organizacja powinna również określić i kontrolować ryzyka dla bezpieczeństwa wynikające z działalności zleconej w ramach outsourcingu, w tym z działalności lub współpracy
z wykonawcami, partnerami i dostawcami, a także korzystać z informacji odnoszących się
do dochodzeń na potrzeby przeglądu oceny ryzyka, wyciągania wniosków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz w stosownych przypadkach, zastosowania środków naprawczych
lub doskonalących. Uwzględniać również potrzebę określenia, zapewnienia i utrzymania
bezpiecznego środowiska pracy odpowiadającego wymogom obowiązujących przepisów,
w szczególności Dyrektywy 89/391/EWG.
Zapisy w zakresie oceny znaczenia istotności zmiany pozostają praktycznie bez zmian.
Organizacja powinna wdrażać i kontrolować zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem w celu utrzymania lub poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje
to podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach procesu zarządzania zmianą oraz
późniejszy przegląd ryzyka. Należy określać potencjalne ryzyka dla bezpieczeństwa oraz
odpowiednie środki bezpieczeństwa przed wdrożeniem, zgodnie z procesem zarządzania
ryzykiem określonym w Rozporządzeniu (UE) nr 402/2013, obejmującym uwzględnienie
ryzyka dla bezpieczeństwa wynikających z samego procesu zmiany.
Bez zmian pozostaje również obowiązek identyfikacji sytuacji kryzysowych oraz środków,
które należy terminowo przedsięwziąć w celu zarządzania tymi sytuacjami i przywróce86

nia normalnych warunków prowadzenia działalności, zgodnie z Rozporządzeniem (UE)
2015/995. W odniesieniu do każdego zidentyfikowanego rodzaju sytuacji kryzysowej
organizacja zapewnia:





możliwość natychmiastowego kontaktu ze służbami ratowniczymi,
przekazanie służbom ratowniczym wszystkich ważnych informacji zarówno z wyprzedzeniem, w celu przygotowania reakcji na sytuację kryzysową, jak i w czasie
wystąpienia sytuacji kryzysowej,
udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu zasobów wewnętrznych.

Organizacja powinna zapewnić, by:




zalecenia krajowego organu ds. bezpieczeństwa, krajowego organu dochodzeniowego oraz zalecenia wynikające z dochodzeń branżowych lub wewnętrznych
były oceniane i, w stosownych przypadkach, wdrażane lub by zlecano ich wdrożenie,
analizowane i uwzględniane były stosowne sprawozdania lub informacje pochodzące od innych zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa kolejowe,
zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie i dysponenci
pojazdów kolejowych.

Powinna również korzystać z informacji odnoszących się do dochodzeń na potrzeby przeglądu oceny ryzyka, wyciągania wniosków w celu poprawy bezpieczeństwa oraz w stosownych przypadkach, zastosowania środków naprawczych lub doskonalących.
W zakresie Raportowania organizacja powinna zapewnić złożenie rocznego sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa odpowiedniemu krajowemu organowi (lub odpowiednim
krajowym organom) ds. bezpieczeństwa zgodnie z art. 9 ust. 6 Dyrektywy (UE) 2016/798,
obejmującego:








syntezę decyzji dotyczących poziomu znaczenia zmian związanych z bezpieczeństwem, w tym przegląd znaczących zmian,
cele organizacji w zakresie bezpieczeństwa na następny rok (następne lata) oraz
określenie tego, w jaki sposób poważne ryzyka dla bezpieczeństwa wpływają
na określenie tych celów w zakresie bezpieczeństwa,
wyniki wewnętrznych dochodzeń dotyczących wypadków lub incydentów oraz
innych działań w zakresie monitorowania,
szczegółowe informacje dotyczące postępów w zastosowaniu się do niezamkniętych zaleceń krajowych organów dochodzeniowych,
wskaźniki bezpieczeństwa określone przez organizację na potrzeby oceny wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa,
w stosownych przypadkach wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu doradcy ds. bezpieczeństwa, o którym mowa w RID, na temat działalności organizacji
w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych.

Uszczegółowieniu uległy również zapisy Procesu Opracowania i Wdrożenia Programów
Poprawy Bezpieczeństwa. Cele w zakresie bezpieczeństwa powinny:


być spójne z polityką w zakresie bezpieczeństwa i celami strategicznymi organizacji (w stosownych przypadkach),
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być powiązane z najważniejszymi obszarami ryzyka mającymi wpływ na wyniki
organizacji w zakresie bezpieczeństwa,
być mierzalne,
uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i inne wymogi,
być poddawane przeglądowi pod kątem ich osiągnięcia i w stosownych przypadkach zmieniane,
być komunikowane.

Organizacja powinna również określić odpowiednie kanały komunikacji (Proces Przepływu Informacji) w celu zapewnienia, by informacje dotyczące bezpieczeństwa były wymieniane między różnymi szczeblami organizacji oraz z zewnętrznymi zainteresowanymi
stronami, w tym wykonawcami, partnerami i dostawcami. Aby zapewnić, by informacje
dotyczące bezpieczeństwa docierały do osób dokonujących osądów i podejmujących decyzje, organizacja musi zarządzać identyfikowaniem, otrzymywaniem, przetwarzaniem,
generowaniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących bezpieczeństwa – mapa
przepływu informacji. W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach
istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych, odpowiedni pracownicy muszą zostać poinformowani o szczegółach wszelkich określonych warunków procesu przewozu,
w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń, o czasowych lub stałych
ograniczeniach operacyjnych oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków,
w stosownych przypadkach.
W celu kontrolowania ryzyka zagrożeń w zakresie Kwalifikacji Dostawców, organizacja
powinna zdefiniować kryteria wyboru wykonawców, partnerów i dostawców oraz wymogi
dotyczące umów, które podmioty te muszą spełniać, w tym:







wymogi prawne i inne wymogi związane z bezpieczeństwem,
poziom kompetencji wymaganych do realizacji zadań określonych w umowie,
odpowiedzialność za wykonywane zadania,
oczekiwane wyniki w zakresie bezpieczeństwa, które mają być utrzymywane
w trakcie obowiązywania umowy,
obowiązki dotyczące wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem,
identyfikowalność dokumentów dotyczących umowy.

Zgodnie z procesem określonym w art. 3 Rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 [4] organizacja powinna monitorować: wyniki w zakresie bezpieczeństwa w przypadku wszystkich
działań i operacji wykonawców, partnerów i dostawców, tak aby zapewnić, by spełniały
one wymogi określone w umowie, a także świadomość wykonawców, partnerów i dostawców co do ryzyka dla bezpieczeństwa, jakie niosą one ze sobą w odniesieniu do działalności
organizacji.
Organizacja powinna zapewnić, by w przypadku tworzenia i aktualizowania dokumentacji
dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem stosowane były odpowiednie formaty
i nośniki, a także kontrolować dokumentację dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem, a w szczególności jej przechowywanie, dystrybucję i kontrolę zmian, tak aby w stosownych przypadkach zapewnić jej dostępność, przydatność i ochronę.
W zakresie Procesu Ciągłego Doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem/Przegląd Zarządzania kadra kierownicza wyższego szczebla powinna dokonywać okresowych
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przeglądów stałej adekwatności i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem,
obejmujących uwzględnienie co najmniej:





szczegółowych informacji na temat postępów w zakresie realizacji niewdrożonych jeszcze działań zidentyfikowanych w następstwie poprzednich przeglądów
zarządzania,
zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych,
wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa dotyczących:
•
•

•


osiągnięcia jej celów w zakresie bezpieczeństwa,
wyników jej działań w zakresie monitorowania, w tym ustaleń z audytów
wewnętrznych oraz wewnętrznych dochodzeń prowadzonych w następstwie
wypadków lub incydentów oraz statusu odpowiednich działań,
odpowiednich wyników działań w zakresie nadzoru prowadzonych przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa,

zaleceń dotyczących doskonalenia.

Na podstawie wyników przeglądu zarządzania kadra kierownicza wyższego szczebla powinna przyjąć ogólną odpowiedzialność za planowanie i wdrażanie niezbędnych zmian
w systemie zarządzania bezpieczeństwem:














przejęcie ogólnej rozliczalności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo,
zapewnienie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa ze strony kierownictwa
różnych szczebli w obrębie organizacji poprzez jego działania oraz w jego stosunkach z pracownikami i wykonawcami,
zapewnienie, by ustanowione zostały polityka w zakresie bezpieczeństwa i cele
w zakresie bezpieczeństwa, tak aby ta polityka i te cele zostały zrozumiane oraz
były zgodne ze strategicznym ukierunkowaniem organizacji,
zapewnienie zintegrowania wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwa z procesami biznesowymi organizacji,
zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem,
zapewnienie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem w kontrolowaniu ryzyka dla bezpieczeństwa stwarzanych przez organizację,
zachęcanie pracowników do wspierania działań na rzecz zapewnienia zgodności
z wymogami dotyczącymi systemu zarządzania bezpieczeństwem,
promowanie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
zapewnienie, by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyka
biznesowego organizacji i zarządzaniu tym ryzykiem oraz wyjaśnienie, w jaki
sposób rozpoznawane i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem
a innymi celami biznesowymi,
promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa.

Organizacja powinna przeprowadzać audyty wewnętrzne w sposób niezależny, bezstronny i przejrzysty, tak aby gromadzić i analizować informacje na potrzeby swoich działań
w zakresie monitorowania, obejmujący:


harmonogram planowanych audytów wewnętrznych, który można modyfikować
w zależności od wyników poprzednich audytów i monitorowania wyników,
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identyfikację i wybór audytorów o odpowiednich kompetencjach,
analizę i ocenę wyników audytów,
określenie konieczności zastosowania środków naprawczych lub doskonalących,
weryfikację wdrożenia i skuteczności tych środków,
dokumentację dotyczącą wykonania i wyników audytów,
przekazywanie wyników audytów kadrze kierowniczej wyższego szczebla.

Odpowiedzialność, rozliczalność i uprawnienia pracowników pełniących funkcje, które
mają wpływ na bezpieczeństwo, są definiowane dla każdego szczebla hierarchii służbowej
w obrębie organizacji, zostają udokumentowane oraz są przypisane i komunikowane tym
pracownikom – opis procesów, karta stanowiskowa. Organizacja zapewnia również, by pracownicy, którym powierzono odpowiedzialność za zadania związane z bezpieczeństwem,
posiadali uprawnienia, kompetencje i odpowiednie zasoby na potrzeby wykonywania swoich zadań, bez bycia narażonym na negatywny wpływ działań innych funkcji biznesowych.
Organizacja musi opisać przypisanie funkcji, do poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji oraz – w stosownych przypadkach – poza organizacją. System zarządzania kompetencjami utrzymywany przez organizację musi zapewniać, by pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo byli kompetentni w odniesieniu do zadań
związanych z bezpieczeństwem, za które są odpowiedzialni oraz obejmować co najmniej:







określenie kompetencji wymaganych do celów zadań związanych z bezpieczeństwem,
zasady selekcji (podstawowy poziom wykształcenia, wymagana sprawność psychiczna i fizyczna),
początkowy poziom wyszkolenia, doświadczenia i kwalifikacji,
bieżące szkolenia i okresową aktualizację posiadanych kompetencji,
okresową ocenę kompetencji oraz badania sprawności psychicznej i fizycznej,
aby zapewnić utrzymanie kwalifikacji i umiejętności z upływem czasu,
specjalistyczne szkolenia dotyczące odpowiednich części systemu zarządzania
bezpieczeństwem, tak aby zapewnić wywiązywanie się z zadań związanych z bezpieczeństwem.

Organizacja powinna zapewniać program szkoleń, dla pracowników wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem, gwarantujący, że:







program szkoleń jest realizowany zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami
dotyczącymi kompetencji oraz indywidualnymi potrzebami pracowników,
w stosownych przypadkach szkolenia zapewniają pracownikom umiejętność
działania w każdych warunkach prowadzenia działalności (w warunkach normalnych, w sytuacji awarii oraz w sytuacji kryzysowej),
czas trwania szkoleń oraz częstotliwość szkoleń odświeżających są odpowiednie
do celów szkoleniowych,
dla wszystkich pracowników prowadzona jest dokumentacja szkoleń,
program szkoleń jest regularnie poddawany przeglądowi i audytowi, a w sytuacjach, gdy jest to konieczne, wprowadzane są w nim zmiany.

Najistotniejszą zmianą w tym obszarze jest świadomość znaczenia, wagi i konsekwencji
swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów.
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W ramach swoich procesów organizacyjnego uczenia się, organizacja musi zapewnić środki motywowania pracowników i innych zainteresowanych stron do aktywnego działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Uszczegółowieniom uległy również zapisy w procesach głównych organizacji (przewozu
i zarządzania infrastrukturą). W celu kontroli podziału odpowiedzialności w przypadkach
istotnych dla bezpieczeństwa działań operacyjnych, organizacja musi określić odpowiedzialność za koordynowanie bezpiecznego poruszania się pociągów i przemieszczania
pojazdów oraz zarządzanie bezpiecznym poruszaniem się pociągów i przemieszczaniem
pojazdów. Musi również określić sposób podziału odpowiednich zadań mających wpływ
na bezpieczne świadczenie wszystkich usług między kompetentnych pracowników w obrębie organizacji oraz inne zewnętrzne kwalifikujące się podmioty w stosownych przypadkach. W celu kontroli informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla
bezpieczeństwa działań operacyjnych odpowiedni pracownicy (np. wchodzący w skład
drużyn pociągowych) muszą zostać poinformowani o szczegółach wszelkich określonych
warunków podróży, w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń,
czasowych lub stałych ograniczeniach operacyjnych (np. w związku z określonym typem
pojazdów lub z określonymi trasami) oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków, w stosownych przypadkach. W przypadku zarządcy infrastruktury kolejowej
w celu kontroli podziału odpowiedzialności w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa
działań operacyjnych organizacja musi określić odpowiedzialność za planowanie i eksploatację sieci kolejowej, jak również określić sposób podziału odpowiednich zadań mających
wpływ na bezpieczne świadczenie wszystkich usług między kompetentnych pracowników
w obrębie organizacji oraz inne zewnętrzne kwalifikujące się podmioty. W celu kontroli
informowania i komunikowania w przypadkach istotnych dla bezpieczeństwa działań
operacyjnych, odpowiedni pracownicy (np. dyżurni ruchu) muszą zostać poinformowani
o szczególnych wymogach dotyczących tras pociągów oraz przemieszczania pojazdów,
w tym o istotnych zmianach, które mogą prowadzić do zagrożeń, czasowych lub stałych
ograniczeniach operacyjnych (np. w związku z utrzymaniem torów), oraz o warunkach dotyczących nadzwyczajnych ładunków, w stosownych przypadkach.
W zakresie Procesu Utrzymania organizacja powinna:






zapewnić, by środki techniczne były wykorzystywane w zamierzonym celu przy
jednoczesnym utrzymaniu ich bezpiecznego stanu eksploatacyjnego,
zarządzać środkami technicznymi w normalnych warunkach działalności i w sytuacji awarii,
wykrywać tak szybko, jak jest to w rozsądny sposób wykonalne, przypadki nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych przed lub w trakcie eksploatacji
środków technicznych, co obejmuje również stosowanie ograniczeń użytkowania,
zapewnić, by jej ustalenia dotyczące zarządzania środkami technicznymi były
w stosownych przypadkach zgodne ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami,
określonymi w odpowiednich technicznych specyfikacjach interoperacyjności
oraz wszelkimi innymi stosownymi wymogami.

Podsumowując nowe kryteria, można je wypunktować następująco:
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Kadra kierownicza wyższego szczebla musi zapewnić, by zarówno jej członkowie, jak i pracownicy pełniący funkcje mające wpływ na bezpieczeństwo, mieli
świadomość znaczenia, wagi i konsekwencji swoich działań oraz tego, w jaki sposób przyczyniają się one do prawidłowego stosowania i skuteczności systemu
zarządzania bezpieczeństwem, w tym do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa (pouczenia okresowe, przegląd zarządzania);
Program szkoleń jest regularnie poddawany przeglądowi i audytowi, a w sytuacjach, gdy jest to konieczne, wprowadzane są w nim zmiany (plan audytów, przegląd zarządzania);
Zapewnienie, by bezpieczeństwo było uwzględniane przy identyfikacji ryzyka
biznesowego organizacji i zarządzaniu tym ryzykiem oraz wyjaśnienie, w jaki
sposób rozpoznawane i rozwiązywane będą konflikty między bezpieczeństwem
a innymi celami biznesowymi (zarzadzanie ryzykiem, polityka bezpieczeństwa,
przegląd zarządzania);
W ramach swoich procesów organizacyjnego uczenia się, organizacja musi zapewnić środki motywowania pracowników i innych zainteresowanych stron
do aktywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa (Program Poprawy
Bezpieczeństwa, opis procesu dla Przeglądu Zarządzania i PPB);
Zgodnie z procesem określonym w art. 3 Rozporządzenia (UE) nr 1078/2012 organizacja musi monitorować:
•

•





wyniki w zakresie bezpieczeństwa w przypadku wszystkich działań i operacji wykonawców, partnerów i dostawców, tak aby zapewnić, by spełniały one
wymogi określone w umowie,
świadomość wykonawców, partnerów i dostawców, co do ryzyka dla bezpieczeństwa, jakie niosą one ze sobą w odniesieniu do działalności organizacji
(ocena dostawców, umowy, audyty zewnętrzne).

Organizacja musi opisać przypisanie funkcji do poszczególnych funkcji biznesowych w obrębie organizacji oraz – w stosownych przypadkach – poza organizacją
(ocena dostawców, umowy);
Organizacja musi wykazać systematyczne podejście w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podejście to:
a) obejmuje opracowanie strategii oraz wykorzystanie wiedzy fachowej i uznanych
metod z dziedziny czynników ludzkich i organizacyjnych (Ryzyko zawodowe);
b) odnosi się do ryzyka związanego z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami,
warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka (Ryzyko zawodowe).
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Organizacja określa strategię ciągłego doskonalenia swojej kultury bezpieczeństwa, opartą na wykorzystaniu wiedzy fachowej i uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych mających wpływ na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków w celu uwzględnienia
tych kwestii (Etapowy opis strategii ciągłego doskonalenia opisany w Księdze lub
Przeglądach zarządzania).

3. Nowe kryteria MMS
W przypadku Systemów Zarządzania Utrzymaniem podział kryteriów pozostaje bardzo
zbliżony. Można zatem w dużo prostszy sposób zweryfikować poszczególne wymagania.
Praca związana z modyfikacją systemu opiera się w większości na doszczegółowieniu już
istniejących kryteriów systemowych. Tu również pierwszym krokiem, jak przy budowie
każdej dokumentacji systemowej, jest przyjęcie zobowiązań zawartych w Rozporządzeniu
2019/779 [1] poprzez deklarację ich wdrożenia, szczególnie w zapisach zawartych w Księdze Systemu Zarządzania Utrzymaniem. Również polityka dotycząca utrzymania, powinna być adekwatna do typu organizacji i zakresu usług oraz zatwierdzona przez dyrektora
naczelnego organizacji lub jego przedstawiciela. Po weryfikacji i doszczegółowieniu dokumentacji systemowej należy opracować nowe narzędzia. Rozporządzenie zwraca szczególną uwagę na elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, które wymagają szczególnej uwagi
i pierwszeństwa w procedurach utrzymania. Aspekty krytyczne każdego elementu są jednak związane z konkretnym projektem pojazdu i określonymi funkcjami elementu. Nie jest
zatem możliwe ustalenie wyczerpującego wykazu elementów krytycznych dla bezpieczeństwa. Należy więc określić zasadnicze części elementów krytycznych dla bezpieczeństwa
już na etapie projektowaniu nowego typu pojazdu lub w trakcie procesu jego modernizacji czy utrzymania. Producent powinien określić, w oparciu o analizę ryzyka, krytyczność
funkcji i elementów swoich produktów oraz zapisywać je w dokumentacji technicznej. Przy
określaniu krytyczności należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki element ma być użytkowany i środowisko, w którym ma być on użytkowany. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie
powinien mieć dostęp do odpowiednich części dokumentacji technicznej, aby był w pełni
świadomy krytyczności elementów każdego typu pojazdu, za który odpowiada. Podmiot
odpowiedzialny za utrzymanie powinien określić czynniki krytyczne poprzez obserwację
i analizę defektów oraz śledzenie wszystkich swoich interwencji, a także powinien być zobowiązany do przekazywania informacji przynajmniej na temat elementów krytycznych
dla bezpieczeństwa, tak określonych przez producenta. W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie uznaje, że w dokumentacji technicznej należy uwzględnić nowe
elementy krytyczne dla bezpieczeństwa lub że należy je przenieść do kategorii elementów,
które nie są krytyczne dla bezpieczeństwa, powinien on niezwłocznie poinformować o tym
producenta, posiadacza zezwolenia na dopuszczenie typu pojazdu i posiadacza zezwolenia
dla tego pojazdu, aby umożliwić zastosowanie niezbędnych środków, w tym i zmianę.
W odniesieniu do zarządzania elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie bierze pod uwagę wstępną identyfikację elementów krytycznych dla bezpieczeństwa przez producenta danego pojazdu wraz z wszelkimi szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi utrzymania zapisanymi w dokumentacji technicznej. Podmiot
odpowiedzialny za utrzymanie przekazuje, bezpośrednio lub za pośrednictwem dysponenta, informacje przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom infrastruktury eksploatującym
pojazdy, dysponentom, producentom pojazdów, posiadaczom zezwoleń dla pojazdów
oraz posiadaczom zezwoleń na dopuszczenie typu pojazdu, podsystemów lub elementów,
w zależności od przypadku, a w szczególności przekazuje im informacje o wyjątkowych
ustaleniach dotyczących utrzymania wykraczających poza normalne zużycie. W przypadku gdy w procesie utrzymania pojazdu podmiot odpowiedzialny za utrzymanie dowiaduje
się o dowodach sugerujących, że element, który nie został wcześniej zidentyfikowany jako
krytyczny dla bezpieczeństwa, powinien być za taki uznany, niezwłocznie informuje o tym
producenta, posiadacza zezwolenia na dopuszczenie typu pojazdu i posiadacza zezwole93
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nia dla pojazdu. Producent, jeśli można go zidentyfikować, przeprowadza ocenę ryzyka,
aby potwierdzić, czy dany element jest krytyczny dla bezpieczeństwa. Uwzględnia przy
tym zamierzone wykorzystanie elementu i środowisko, w których ma on być użytkowany.
W stosownych przypadkach podmiot odpowiedzialny za utrzymanie dostosowuje swoje
procedury utrzymania w celu zapewnienia monitorowania i bezpiecznego utrzymania elementu. Elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, są rejestrowane i zarządzane za pomocą
odpowiedniej dokumentacji pojazdu w następujący sposób:




producenci zarządzają informacjami dotyczącymi elementów krytycznych dla
bezpieczeństwa i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi utrzymania związanymi z nimi poprzez odniesienie w dokumentacji technicznej podsystemów,
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie zarządzają elementami krytycznymi dla
bezpieczeństwa i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi utrzymania, jak również odpowiednimi działaniami związanymi z utrzymaniem określonymi w dokumentacji, dotyczącej utrzymania lub dokumentacji utrzymania.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie informuje sektor kolejowy i sektor zaopatrzenia
kolei o nowych lub nieoczekiwanych, istotnych ustaleniach dotyczących bezpieczeństwa,
w tym o wyjątkowych ustaleniach dotyczących utrzymania wykraczających poza normalne zużycie, w odniesieniu do pojazdów, podsystemów lub innych elementów, w przypadku,
gdy powiązane rodzaje ryzyka są istotne dla większej liczby podmiotów i mogą być słabo
kontrolowane. Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie korzysta z systemu ostrzegania
(Safety Alert IT) lub innego narzędzia informatycznego, udostępnionego w tym celu przez
Agencję. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub dysponenta pojazdu
producenci zapewniają wsparcie techniczne i inżynieryjne na potrzeby elementów krytycznych dla bezpieczeństwa oraz ich bezpiecznej integracji.
Podsumowując organizacja posiada procedurę mającą na celu określenie wszystkich elementów krytycznych dla bezpieczeństwa i zarządzanie nimi. Dodatkowo w przypadku
stosowania procesu w zakresie zarządzania kompetencjami w ramach funkcji rozwoju
utrzymania oraz przeprowadzania utrzymania, należy uwzględnić działania w zakresie
utrzymania elementów krytycznych dla bezpieczeństwa.

4. Podsumowanie
Opisane w publikacji kryteria Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem/Utrzymaniem
w transporcie kolejowym wymuszają weryfikacje i aktualizacje istniejących systemów,
a także opracowanie nowych rozwiązań i narzędzi (nowe obszary wymagań zostały wyróżnione podkreśleniem). Szczegółowo analizując zagadnienie widać, że mamy do czynienia
z ewolucją istniejących już wymagań. Musimy pamiętać również, że zmiany powinny dotyczyć nie tylko dokumentacji systemowej, ale również umów zawieranych przez Organizację w tym:
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przypisanie w stosownych przypadkach funkcji biznesowych poza organizacją,
ustalenia umowne oraz inne porozumienia biznesowe, zawarte przez organizację
z innymi stronami, niezbędne do kontroli ryzyka dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi organizacja, oraz ryzyka związane z korzystaniem z wykonawców,



możliwość łatwego i niezwłocznego kontaktu z właściwymi kompetentnymi pracownikami z odpowiednią znajomością języków, jak również zapewnienie odpowiednich informacji.
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NOWE KRYTERIA DLA
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
Grzegorz Prusik, Piotr Sieczkowski
Urząd Transportu Kolejowego
Minęło 10 lat od rozpoczęcia stosowania kryteriów dla systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, wprowadzonych
przez rozporządzenia 1158/20101 i 1169/20102. Wraz z wejściem w życie przepisów
IV pakietu kolejowego podmioty muszą jednak zacząć oswajać się z nowymi wymaganiami uregulowanymi w rozporządzeniu 2018/7623. W niniejszym artykule przybliżone
zostaną podstawowe różnice między dotychczasowymi i nowymi kryteriami.
Od początku prac nad dyrektywą 2016/7984 jej autorom przyświecało kilka kluczowych
założeń. Podstawowym było wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa
dla przewoźników kolejowych, który zastępował dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa podzielone na część A (europejską) i B (związaną z wymaganiami określonego kraju).
Naturalną konsekwencją tej zmiany była konieczność odpowiedniego dostosowania kryteriów budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), które w przypadku przewoźników kolejowych powielały dotychczasowy podział na certyfikat bezpieczeństwa
część A i B. Wprowadzone jednak przy tej okazji zmiany wykraczają poza proste dostosowanie kryteriów do nowego rodzaju dokumentu.

Struktura na wysokim poziomie
Nowe kryteria SMS dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury wprowadza
rozporządzenie 2018/762. Analizując ten dokument już na pierwszy rzut oka można dostrzec kilka istotnych zmian. Pierwsza z nich ma charakter czysto formalny – zarówno kryteria dla przewoźników, jak i zarządców ujęto w jednym akcie prawnym, a nie jak dotychczas w dwóch odrębnych. Nie oznacza to jednak, że kryteria dla obu rodzajów podmiotów
są takie same. Nadal występuje ich podział na poziomie załączników do rozporządzenia,

1
2
3

4

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. Urz. UE L 326 z 10 grudnia 2010 r., str. 11).
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. Urz. UE L 327 z 11 grudnia 2010 r., str. 13).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny
bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010
i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 1239 z 25 maja 2018 r., str. 26).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
(Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., str. 102, z późn. zm.).
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który jest pochodną różnic w warstwie operacyjnej pomiędzy działalnością przewoźnika
kolejowego i zarządcy infrastruktury.
Najważniejszą zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest jednak całkowicie nowa struktura kryteriów SMS. Dotychczasowa struktura wymagań ujętych w rozporządzeniach
1158/2010 i 1169/2010, uporządkowanych według liter od A do S (dla przewoźników
kolejowych) lub od A do W (dla zarządców infrastruktury), była specyficzna dla sektora
kolejowego. Przyjęty w 2010 r. sposób uporządkowania kryteriów naśladował kolejność
poszczególnych wymagań dyrektywy 2004/49/WE5. I tak ogólne wymagania art. 9 ust. 2
dyrektywy zostały rozpisane na szczegółowe kryteria określone w literach od A do D,
zaś kryteria od E do S to uszczegółowione kolejne wymagania załącznika III do dyrektywy
2004/49/WE6.
Przyjęcie takiej struktury wymagań utrudniało podmiotom integrację SMS z innymi posiadanymi systemami zarządzania, opartymi najczęściej na normach Międzynarodowej Organizacji Normalizacji (ISO) dotyczących zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem
(ISO 14001), czy bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Od 2012 r. ISO, tworząc kolejne wersje norm, stosuje tzw. strukturę wysokiego poziomu (HLS, ang. High Level Structure), która jest elementem wytycznych dla tworzenia norm ISO określonych w tzw. dyrektywach ISO/IEC. Struktura HLS określa układ poszczególnych rozdziałów norm ISO,
a także zawiera wspólne definicje i sformułowania, które powinny być wykorzystywane
przez wszystkie normy dotyczące systemów zarządzania. Ze struktury HLS wynika przyjęty układ wymagań SMS, które zostały zebrane w następujące rozdziały:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontekst organizacji
Przywództwo
Planowanie
Wsparcie
Działalność
Ocena wyników
Doskonalenie

Powyższa struktura wymagań odwzorowuje przebieg cyklu Deminga, będącego podstawą
tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzania. Cykl ten zakłada czteroetapowy proces ciągłego doskonalenia realizowanych procesów na zasadzie Plan – Do – Check – Act
(Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Popraw)7.

Rozporządzenie to nie wszystko
Budując SMS dostosowany do IV pakietu kolejowego, warto także pamiętać o wymaganiach określonych w dyrektywie 2016/798. W odróżnieniu od swojej poprzedniczki zawiera ona kilka niewielkich, ale kluczowych przepisów dotyczących SMS bądź rzutujących
5

6
7

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 (Dz. Urz. UE L 164
z 30 kwietnia 2004 r., str. 44, z późn. zm.).
„Podejście systemowe. Przewodnik dotyczący opracowywania i wdrażania kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem”, Europejska Agencja Kolejowa, grudzień 2010 r., str. 14.
„Najczęściej zadawane pytania dotyczące załącznika SL”, Wspólna grupa koordynacyjno-techniczna ISO/TMB, dokument nr JTCG/TF4/N28, 3 grudnia 2013 r., https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=16347818 (dostęp
20.10.2020 r.)
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na poszczególne jego elementy. Nie wszystkie z tych wymagań ujęte są bezpośrednio
w rozporządzeniu 2018/762, stąd istotna jest świadomość ich istnienia. Część wymagań
ujętych w dyrektywie pomaga także lepiej zrozumieć kryteria określone w rozporządzeniu
2018/762, wspierając tym samym ich prawidłowe wdrożenie.
Wśród przykładowych przepisów dyrektywy 2016/798, na które warto zwrócić uwagę
w niniejszym kontekście, można wymienić art. 4 dyrektywy 2016/798. Określa on rolę
podmiotów systemu kolei Unii w rozwoju i poprawie bezpieczeństwa kolei, mocno akcentując zarazem konieczność współpracy z wykonawcami czy dostawcami w aspekcie kontrolowania ryzyk. Z tego względu art. 4 ust. 3 lit. c i d dyrektywy 2016/798 wymaga, aby
przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury zobowiązywali współpracujące podmioty do wdrożenia niezbędnych środków kontroli ryzyka oraz stosowania rozporządzenia
2012/10788. Zobowiązanie takie ma mieć formę pisemną i być zawarte w umowach między podmiotami. Wspomnianych wymagań nie odnajdziemy w rozporządzeniu 2018/762.
Podobnym przypadkiem wymagań wobec SMS, których nie znajdziemy wprost w rozporządzeniu 2018/762, są uregulowania zawarte w art. 9 ust. 5 dyrektywy 2016/798. Przepis ten zobowiązuje przewoźników kolejowych do zapewnienia pomocy psychologicznej
dla ofiar poważnych wypadków i ich rodzin, a także do poinformowania o przysługujących
im prawach na mocy rozporządzenia 1371/20079. Polski ustawodawca w projekcie przepisów wdrażających IV pakiet kolejowy zdecydował się na doprecyzowanie brzmienia tego
wymagania poprzez wskazanie, że dotyczy on ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych,
a także pociągów uruchamianych przez przewoźnika10.
Dyrektywa 2016/798 wyraźnie zwraca również uwagę na niektóre nowe zagadnienia,
uszczegółowione w kryteriach SMS. Jednym z takich nowych elementów jest konieczność
uwzględnienia w SMS czynnika ludzkiego, na co wskazuje art. 9 ust. 2 dyrektywy 2016/798.
Ten sam przepis podkreśla również konieczność wykorzystania SMS do promowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, pewności i uczeniu się, w ramach których zachęca
się personel do przyczyniania się do rozwoju bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnianiu poufności. Ten fragment to nic innego, jak opisowe odniesienie się do konieczności
wdrażania w podmiotach zasad kultury bezpieczeństwa.

Kontekst organizacji
Jednym z nowych wymagań określonych w rozporządzeniu 2018/762 jest konieczność
opisania przez organizację kontekstu, w jakim ona funkcjonuje. Dotychczas wymóg ten
funkcjonował jako pkt E.1. rozporządzeń 1158/2010 i 1169/2010, jednak w zakresie
ograniczonym wyłącznie do opisania rodzaju i zakresu prowadzonych działań oraz związanego z nimi ryzyka. Nowe kryteria SMS wymagają uszczegółowienia tych informacji,
tj. m. n. wskazania zainteresowanych stron, które mają znaczenie dla systemu zarządzania bezpieczeństwem, zidentyfikowania wymogów pochodzących od tych stron i ich prze8

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 (Dz. Urz. UE L 320 z 17 listopada 2012 r., str. 8).
9 Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw
i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r., str. 14).
10 Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, art. 17aa, projekt nr UC40 w Wykazie prac legislacyjnych
i programowanych Rady Ministrów, wersja z 25 września 2020 r.
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strzegania, a także jasnego określenia granic stosowania SMS i ewentualnych części działalności nieobjętych tym zakresem.
Analizując powyższe wymagania warto zwrócić uwagę na art. 4 ust. 3 i 4 dyrektywy
2016/798, który pomaga w zrozumieniu, czym są podmioty mające znaczenie dla systemu
zarządzania bezpieczeństwem. Powyższe przepisy dyrektywy wskazują katalog podmiotów, które mają potencjalny wpływ na bezpieczne funkcjonowanie systemu kolei Unii Europejskiej. Dyrektywa zalicza do nich podmioty dostarczające wyroby i usługi na potrzeby
kolei (producentów, dysponentów pojazdów, dostawców usług utrzymania i innych), klientów przewozów towarowych (nadawców i odbiorców) oraz podmioty wykonujące określone czynności w łańcuchu logistycznym (załadowców, wyładowców, napełniających, opróżniających i przewoźników – nie tylko kolejowych).
Tak szerokie określenie kręgu podmiotów jest uzasadnione, gdyż zagrożenia występujące w systemie kolejowym, mogą mieć swoje źródła poza tym systemem np. w nieprawidłowym załadunku towaru czy uszkodzeniach powstałych podczas przewozu innymi
środkami transportu. Wskazując listę podmiotów, które mają potencjalny wpływ na bezpieczne funkcjonowanie systemu kolei Unii Europejskiej, dyrektywa 2016/798 korzysta
z doświadczeń Regulaminu RID11, gdzie po raz pierwszy zwrócono uwagę na konieczność
nałożenia pewnych obowiązków również na nadawców, odbiorców czy podmioty dokonujące załadunku lub wyładunku towaru. Zarówno dyrektywa 2016/798, jak i Regulamin
RID wymieniają te same podmioty, jednakże w innym kontekście. Warto zwrócić uwagę,
że krąg podmiotów objętych wymaganiami dyrektywy 2016/798 nie ogranicza się wyłącznie do przewozu towarów niebezpiecznych. Tworząc system zarządzania bezpieczeństwem, przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury powinien uwzględniać np. załadowców czy nadawców dla wszystkich rodzajów przewożonych towarów. Oczywiście nie
ma potrzeby wskazywania konkretnych przedsiębiorstw z nazwy. Istotne jest jednak, aby
pamiętać o roli tych podmiotów i ich znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w SMS.

Przykład idzie z góry
Dla prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji bardzo istotne jest nadanie określonego kierunku przez najwyższe kierownictwo. Wytyczne kierownictwa, a także większe lub mniejsze zaangażowanie w określone obszary jej działalności to czytelny sygnał
dla kierowników niższego szczebla i pracowników dotyczący priorytetów funkcjonowania
podmiotu. Trudno będzie o zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeństwa, jeżeli wysiłki te nie będą zauważane i doceniane na poziomie kierownictwa.
Z tego też względu przywództwo jest kolejnym obszarem, w którym wymagania kryteriów SMS zostały rozbudowane. Dotychczasowe uregulowania rozporządzeń 1158/2010
i 1169/2010 były bowiem pod tym względem bardzo lakoniczne, a rola kierownictwa
pojawiała się w nich we fragmentaryczny sposób. Przykładowo kryterium G ograniczało
rolę kierownictwa jedynie do nadzoru nad pracownikami, pomijając inne zadania związane np. z motywowaniem czy wyznaczaniem priorytetów działań. Kryterium J wymagało
wyłącznie zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa przez dyrektora zarządzającego organizacją i nie wspominało o zaangażowaniu w jej wdrożenie. Z kolei zgodnie z kryterium S kie11 Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2281).
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rownictwo powinno być zapoznawane z wynikami audytów wewnętrznych i przyjmować
ogólną odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem. Powstawało pytanie, dlaczego wymagania tego rodzaju postawiono wyłącznie
w odniesieniu do audytów i wprowadzania zmian w SMS, a nie w odniesieniu do całego
procesu monitorowania i SMS jako całości.
Nowe kryteria rozwiewają powyższe wątpliwości i w pkt 2.1.1. w ustrukturyzowany sposób przedstawiają oczekiwania dotyczące roli kierownictwa. Znajdziemy tam m.in. wymóg
przyjęcia przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla ogólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zaangażowania w działania na jego rzecz czy zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów. Ważne jest także określenie, w jaki sposób organizacja identyfikuje
i rozwiązuje konflikty między bezpieczeństwem i innymi jej celami biznesowymi.

Człowiek w centrum uwagi
Niewątpliwie jedną z największych i najważniejszych zmian w nowych kryteriach SMS jest
uwzględnienie tzw. czynników ludzkich i organizacyjnych (HOF, ang. Human Organisational Factors). Pod pojęciem tym kryje się prawidłowe rozumienie interakcji między ludźmi
i innymi elementami systemu kolejowego, jak również takie jego kształtowanie, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie człowieka i systemu jako całości. Nie jest to zatem nic
innego, jak dyscyplina znana również jako ergonomia. Odniesienie do czynnika organizacyjnego w sformułowaniu HOF ma za zadanie podkreślić, że analiza powinna uwzględniać
również poziom organizacji, a nie tylko pojedynczego człowieka12.
Pojęcie czynników ludzkich i organizacyjnych może wydawać się nieco enigmatyczne,
stąd istotne jest nieco bardziej konkretne przybliżenie elementów, które składają się
na to określenie. Z pomocą przychodzi tutaj rozporządzenie 2020/57213 określające wymagania dotyczące treści raportów z badania wypadków i incydentów przez krajowe organy dochodzeniowe. W części dotyczącej czynników ludzkich wskazano w nim na następujące elementy składowe:

Cechy ludzkie i indywidualne

szkolenia i rozwój, w tym umiejętności i doświadczenie;
medyczne i osobowe uwarunkowania mające wpływ na zdarzenie, łącznie
ze stresem fizycznym lub psychicznym;
zmęczenie;
motywacja i postawa.

Czynniki związane
ze stanowiskiem
pracy

struktura zadania;
konstrukcja urządzeń mająca wpływ na interfejs
człowiek–maszyna;
środki komunikacji;
praktyki i procesy;
zasady działania, instrukcje lokalne, wymagania dla personelu, wymagania
dotyczące utrzymania i obowiązujące normy;
czas pracy zaangażowanego personelu;
sposoby postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka;
kontekst, maszyny, urządzenia i instrukcje kształtujące sposoby pracy.

12 Czynniki ludzkie i organizacyjne, strona internetowa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, https://www.era.europa.eu/
activities/safety-management-system/human-and-organisational-factors-hof_en (dostęp 26.10.2020 r.).
13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/572 z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotyczące struktury sprawozdań
stosowanej na potrzeby sprawozdań z dochodzeń w sprawie wypadków i incydentów kolejowych (Dz. Urz. UE L 132
z 27 kwietnia 2020 r., str. 10).
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Czynniki i zadania
organizacyjne

planowanie dotyczące pracowników i obciążenie pracą;
komunikacja, informacje i praca zespołowa;
rekrutacja i selekcja, zasoby;
zarządzanie wynikami pracy i nadzór;
rekompensata (wynagrodzenie);
przywództwo, kwestie związane z uprawnieniami;
kultura organizacyjna;
kwestie prawne (w tym odpowiednie przepisy unijne i krajowe oraz
krajowe przepisy wykonawcze);
warunki ram regulacyjnych oraz stosowanie systemu zarządzania
bezpieczeństwem.

Czynniki środowiskowe

warunki pracy (natężenie hałasu, oświetlenie, wibracje…);
warunki pogodowe i geograficzne;
prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub jego sąsiedztwie.

Powyższa lista pozwala lepiej zrozumieć, czym w praktyce są czynniki ludzkie i organizacyjne. Lista ta oczywiście nie ma charakteru zamkniętego, stanowi jedynie przykład i może
być uzupełniana o dodatkowe aspekty.
Rozporządzenie 2018/762 reguluje kwestię czynników ludzkich i organizacyjnych
w pkt 4.6.1. Kryterium to wymaga, aby organizacja wykazała systematyczne podejście
w kwestii integracji czynników ludzkich i organizacyjnych w obrębie SMS. Musi ono obejmować opracowanie strategii dotyczącej HOF oraz wykorzystanie fachowej wiedzy i uznanych metod związanych z tą dziedziną. Opracowane podejście musi odnosić się do ryzyk
związanych z konstrukcją i używaniem sprzętu, zadaniami, warunkami pracy i rozwiązaniami organizacyjnymi, przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń człowieka oraz wpływu na działania człowieka. Dodatkowo czynnik ludzki wprost przywoływany jest również
w kryteriach 3.1.1.1 (ocena ryzyka) i 5.2.1 (zarządzanie ryzykami związanymi z aktywami).
Uwzględnienie wymagań dotyczących czynników ludzkich i organizacyjnych w SMS
nie powinno jednak ograniczać się wyłącznie do wymienionych kryteriów. Również inne
elementy systemu powinny uwzględniać te wymagania. Przykładowo najwyższe kierownictwo powinno mieć świadomość znaczenia HOF i angażować się w aktywne ich wdrażanie, znaczenie HOF powinno być uwypuklone w polityce bezpieczeństwa, a sama organizacja powinna móc wykazać, w jaki sposób uwzględnia HOF w prowadzonej działalności
np. przy projektowaniu procesów czy zarządzaniu projektami. Przykładowo kupując nowy
tabor, organizacja powinna zasięgać opinii przyszłych użytkowników, przy czym nie powinni to być jedynie maszyniści, ale również inni pracownicy np. drużyny konduktorskie czy
pracownicy pionu utrzymania taboru14. Na marginesie warto zauważyć, że zobowiązanie
do konsultacji z pracownikami zawiera także pkt 2.4. kryteriów SMS, choć w nieco innym
zakresie.
Bardzo ważnym obszarem, gdzie czynniki ludzkie i organizacyjne powinny być uwzględniane, jest badanie wypadków i incydentów. W niemal każdym zdarzeniu odnajdziemy
nieprawidłowość lub błąd popełniony przez człowieka. Ważne jest jednak, aby badając takie zdarzenie każdorazowo próbować dojść przyczyny, dla których człowiek zachował się
w taki, a nie inny sposób. O tym, jak dużo pozostaje do zrobienia w tym obszarze, świadczą
statystyki dotyczące identyfikowanych przyczyn zdarzeń związanych z pominięciem sy14 „Wymogi dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa”, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, wrzesień 2018 r., załącznik V, str. 121.
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gnału „stój” (SPAD, ang. Signal passed at danger). W latach 2018-2019 komisje kolejowe
jako główną przyczynę występowania tego rodzaju zdarzeń wskazywały niedostateczną
obserwację przedpola jazdy15. Tak określona przyczyna nie daje jednak pojęcia o tym, jakie czynniki faktycznie wpłynęły na jej zaistnienie. Nie wiemy, czy maszynista przeoczył
określony sygnał z powodu zmęczenia czy np. rozproszenia wykonywaniem innych czynności. Jakkolwiek jednoznaczne ustalenie tego rodzaju informacji jest niezwykle trudne,
przewoźnicy kolejowi i zarządcy powinni intensyfikować wysiłki na rzecz dojścia do sedna
problemu, wykorzystując wiedzę z obszaru czynników ludzkich i organizacyjnych. Warto
podjąć ten wysiłek, gdyż bez odpowiedniej wiedzy dotyczącej faktycznych przyczyn zaistnienia zdarzenia niemożliwe jest podjęcie odpowiednich działań korygujących.

Kultura bezpieczeństwa
Nowe kryteria SMS po raz pierwszy wprowadzają także prawny obowiązek doskonalenia
kultury bezpieczeństwa w organizacji. Kulturę bezpieczeństwa można opisać jako wzajemne oddziaływanie wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem, ich rozumienia przez
zainteresowane osoby wynikającego z postaw, wyznawanych wartości i przekonań tych
osób, oraz podejmowanych przez nie działań, tj. decyzji i zachowań16.
Pozytywna kultura bezpieczeństwa odznacza się jak najmniejszą luką między wymaganiami SMS i faktyczną ich implementacją. Innymi słowy w organizacjach z pozytywną kulturą
bezpieczeństwa działania poszczególnych pracowników przebiegają w sposób maksymalnie zbliżony do przewidzianego w procedurach. Takie zachowanie nie może oczywiście
mieć miejsca, gdy procedury nie uwzględniają wymagań dotyczących czynników ludzkich
i organizacyjnych. Nie będzie również pozytywnej kultury bezpieczeństwa bez mocnego
zaangażowania najwyższego kierownictwa, które powinno promować zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Kulturę bezpieczeństwa należy zatem postrzegać jako element szerszej całości – jej poziom jest pochodną tego, w jaki sposób organizacja funkcjonuje jako całość i jak wdrażane
są wszystkie elementy SMS. Dotyczy to w szczególności wymagań wprowadzonych przez
nowe kryteria SMS w obszarze przywództwa czy czynników ludzkich i organizacyjnych.
Dodatkowo należy pamiętać, że kultura bezpieczeństwa jest budowana w codziennych
interakcjach między pracownikami i kierownictwem, stąd proces jej rozwijania jest długotrwały i wymaga dużego zaangażowania.
Rozporządzenie 2018/762 kładzie duży nacisk na rozwój kultury bezpieczeństwa.
W pkt 7.2.3 zawarto wymóg utworzenia przez organizację strategii ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa. Powinna ona opierać się na wykorzystaniu wiedzy fachowej i uznanych metod w celu zidentyfikowania kwestii behawioralnych mających wpływ
na różne części systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz wprowadzenia środków
w celu uwzględnienia tych kwestii. Z aspektem kultury bezpieczeństwa wiąże się także wymaganie pkt 7.2.2 dotyczące motywowania pracowników do aktywnego działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa. Wymagania nowych kryteriów SMS nie oznaczają zatem konieczności osiągnięcia określonego poziomu kultury bezpieczeństwa (co byłoby zresztą
15 „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 2019”, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2020,
str. 69.
16 „Kultura bezpieczeństwa”, strona internetowa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en (dostęp 26.10.2020 r.)
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trudne do zmierzenia w obiektywny sposób), lecz podkreślają znaczenie posiadania przez
organizację przemyślanej i spójnej wizji na rzecz rozwijania tej kultury.

TSI Ruch kolejowy
Ostatnią zmianą, na którą należy zwrócić szczególną uwagę budując SMS w zgodzie z nowymi kryteriami, jest konieczność wykazania zgodności z TSI Ruch kolejowy17 w toku procesu certyfikacji. Wprost wymaga tego kryterium określone w pkt 5.1.2, zgodnie z którym
organizacja musi zapewnić, by jej ustalenia operacyjne były zgodne z dotyczącymi bezpieczeństwa wymogami mających zastosowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności.
Aby ułatwić i uporządkować proces oceny zgodności z TSI Ruch kolejowy, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej zaimplementowała w Punkcie Kompleksowej Obsługi (OSS, ang. One
Stop Shop; jest to system informatyczny, w którym składane i oceniane będą wnioski
o jednolity certyfikat bezpieczeństwa) formularz listy kontrolnej obejmującej nie tylko
wymagania kryteriów SMS, ale również związanych z nimi przepisów TSI Ruch kolejowy.
Wynikające stąd wymagania poddawane ocenie w toku procesu certyfikacji zebrano w poniższej tabeli:
Kryterium SMS

Powiązany wymóg TSI Ruch kolejowy

4.2.1 Kompetencje osób
Przy ocenie ryzyka przedsiębiorstwo:
wykonujących zadania związane (a) upewnia się, że jego personel posiada odpowiednie
z bezpieczeństwem
kompetencje zawodowe do podjęcia wszelkich niezbędnych
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa (patrz
pkt 4.6 i załączniki F i G)
(b) opracowuje i dokumentuje proces, którego wdrożenie
umożliwi spełnienie przez jego personel wymagań medycznych,
psychologicznych i zdrowotnych (patrz pkt 4.7)
4.4.3. Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwo zapewnia, aby dokumenty opracowane
na podstawie wymogów TSI Ruch kolejowy dotyczących
dokumentacji (patrz pkt 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.5 i załącznik C)
spełniały kryterium SMS 4.4.3

4.5.1.1. Opis systemu
zarządzania bezpieczeństwem

Przedsiębiorstwo zapewnia, aby wymogi TSI Ruch
kolejowy, w tym te odnoszące się do zasad, procedur
i dokumentacji, zostały uwzględnione w systemie zarządzania
bezpieczeństwem (patrz pkt 2.2.2)

5.1.1. Prowadzenie działalności

Przedsiębiorstwo:
(a) zapewnia, aby wymogi TSI Ruch kolejowy, w tym
te odnoszące się do zasad, procedur i dokumentacji, zostały
uwzględnione w systemie zarządzania bezpieczeństwem (patrz
pkt 2.2.2)
(b) będzie stosować procesy monitorowania efektywnego
funkcjonowania wszystkich realizowanych połączeń. (patrz
pkt 4.2.3.4.4)

17 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/773 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję
2012/757/UE (Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019 r., str. 5, z późn. zm.).
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5.1.2. Ustalenia operacyjne
5.1.3. Kontrolowanie ryzyk
w przypadkach istotnych
dla bezpieczeństwa działań
operacyjnych

Przedsiębiorstwo zapewnia:
(a) aby maszynista był w stanie widzieć sygnalizatory
i wskaźniki przytorowe (patrz pkt 4.2.2.8)
(b) wdrożenie środków mających na celu zastosowanie się
do zasady funkcjonowania określonej w załączniku B2.1
dotyczącym piaskowania, B2.9 dotyczącym jazdy na widoczność
(patrz dodatek B)
Przedsiębiorstwo zapewnia:
(a) aby wszystkie pojazdy wchodzące w skład pociągu były
zgodne z planowanymi trasami (patrz pkt 4.2.2.5 i dodatek D)
(b) identyfikację każdego pociągu za pomocą numeru
rozkładowego pociągu (patrz pkt 4.2.3.2 i dodatek H)
(c) określenie danego procesu gwarantującego, że całość
urządzeń pokładowych pociągu związanych z bezpieczeństwem
jest w pełni funkcjonalna, oraz że pociąg może się bezpiecznie
poruszać (patrz pkt 4.2.2.7)
(d) określenie procedury nadzoru nad transportem ładunków
niebezpiecznych (patrz pkt 4.2.3.4.3)
Przedsiębiorstwo zapewnia:
(a) wyposażenie pociągów w środki umożliwiające identyfikację
przodu i końca pociągu (patrz pkt 4.2.2.1)
(b) wyposażenie pociągów w dźwiękowe urządzenie
ostrzegające o zbliżaniu się pociągu (patrz pkt 4.2.2.2)
(c) bezpieczny załadunek pojazdów i ich bezpieczeństwo
w trakcie podróży (patrz pkt 4.2.2.4)
(d) bezpieczeństwo przewozów pasażerskich w czasie odjazdu
i podczas podróży (patrz pkt 4.2.2.4)
(e) określenie parametrów hamowania i odpowiadającej
im maksymalnej prędkości poruszania się pociągu (patrz
pkt 4.2.2.6)
Przedsiębiorstwo zapewnia:
(a) identyfikację swoich pojazdów (patrz pkt 4.2.2.3 i dodatek H)
(b) udostępnienie odpowiednich danych zarządcy infrastruktury
przed odjazdem pociągu (patrz pkt 4.2.2.7)
(c) określenie kontroli i prób mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa przy odjeździe. Przedsiębiorca kolejowy
musi poinformować zarządcę infrastruktury, gdy pociąg jest
gotowy do uzyskania dostępu do sieci i o wszelkich anomaliach
mających wpływ na pociąg lub jego funkcjonowanie, które mogą
mieć konsekwencje dla jazdy pociągu przed odjazdem (patrz
pkt 4.2.3.3)
(d) urządzenie pokładowe umożliwiające monitorowanie
kontroli uwagi maszynisty (patrz pkt 4.2.2.9)
(e) rejestrację minimalnego zbioru danych (patrz pkt 4.2.3.4.2
i 4.2.3.5)
(f) wdrożenie środków w celu dostosowania się do zasad
funkcjonowania określonych w dodatku B2.2 dotyczącym
odjazdu pociągu, B2.3 dotyczącym braku zezwolenia na jazdę
pociągu w przewidywanym czasie, B.2.11 dotyczącym
zezwolenia na minięcie sygnalizatora pokazującego sygnał
„stój”.
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Przedsiębiorstwo zapewnia wdrożenie środków w celu
dostosowania się do zasady funkcjonowania określonej
w dodatku B2.12 dotyczącym nieprawidłowości
w funkcjonowaniu sygnalizacji przytorowej, B2.13 dotyczącym
ostrzeżeń o sytuacji kryzysowej, B2.14 dotyczącym
niezwłocznego działania w celu zapobieżenia sytuacji
niebezpiecznej dla pociągów, B2.16 dotyczącym końca
obowiązywania zezwolenia wydanego bez zgody.
(a) z inicjatywy zarządcy infrastruktury przedsiębiorstwo
uczestniczy w określeniu procesu umożliwiającego
natychmiastowe wzajemne informowanie o wszelkich
sytuacjach mogących mieć negatywny wpływ
na bezpieczeństwo, sprawność działania lub dostępność sieci
kolejowej lub taboru (patrz pkt 4.2.3.6)
(b) z inicjatywy zarządcy infrastruktury przedsiębiorstwo
uczestniczy w określeniu odpowiednich środków działania
w sytuacjach wyjątkowych, w tym rozdzieleniu obowiązków
w oparciu o wymóg ograniczania wszelkiego rodzaju
negatywnych konsekwencji wynikających z eksploatacji
awaryjnej (patrz pkt 4.2.3.6)
(c) z inicjatywy zarządcy infrastruktury przedsiębiorstwo
uczestniczy w określeniu odpowiednich środków zarządzania
sytuacjami kryzysowymi i przywrócenia linii do stanu
normalnego funkcjonowania (patrz pkt 4.2.3.7)
(d) przedsiębiorstwo musi dysponować procesami
umożliwiającymi informowanie pasażerów o obowiązujących
na pokładzie procedurach kryzysowych i procedurach
bezpieczeństwa (patrz pkt 4.2.3.7)
(e) przedsiębiorstwo musi zdefiniować odpowiednie procedury,
mające pomóc drużynie pociągowej w (patrz pkt 4.2.3.8).
Przedsiębiorstwo wdrożyło odpowiednie środki w celu
dostosowania się do zasad funkcjonowania określonych
w dodatku B2.4 dotyczącym całkowitej awarii świateł
czołowych, B2.5 dotyczącym całkowitej awarii oznaczenia
sygnałowego końca pociągu, B2.6 dotyczącym awarii
dźwiękowego urządzenia ostrzegawczego pociągu, B2.7
dotyczącym awarii przejazdu kolejowego, B2.8 dotyczącym
awarii głosowej łączności radiowej, B2.10 dotyczącym pomocy
dla pociągu mającego awarię, B2.15 dotyczącym awarii
urządzeń pokładowych, B2.17 dotyczącym awarii urządzeń
przytorowych, w tym sieci trakcyjnej.
Przedsiębiorstwo wdrożyło odpowiednie środki w celu
dostosowania się do zasad funkcjonowania europejskiego
systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)/
europejskiego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu
(ETCS) (patrz dodatek A)
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Kryterium SMS
5.1.5. Informowanie
o szczegółach jazdy pociągu

Powiązany wymóg TSI Ruch kolejowy
Przedsiębiorca kolejowy musi zapewnić odpowiednią
dokumentację swojemu personelowi, a w szczególności:
(a) dokumentację dla maszynistów (zbiór przepisów dla
maszynisty, opis trasy, rozkład jazdy, informacje dotyczące
taboru) (patrz pkt 4.2.1.2)
(b) dokumentację dla innego niż maszyniści personelu
przedsiębiorstwa kolejowego (patrz pkt 4.2.1.3)
(c) dokumentację dla zarządcy infrastruktury (niebezpieczne
materiały użyte do produkcji pojazdów, długość całkowita
pojazdu) (patrz pkt 4.8.2)
(d) metodykę łączności w sprawach dotyczących
bezpieczeństwa (metodykę łączności ustnej i krajowe/
europejskie instrukcje) (patrz dodatek C)

Kryteria SMS w dwóch przypadkach odwołują się także do rozporządzenia 2015/99518 ,
ustanawiającego poprzednie TSI dla podsystemu Ruch kolejowy. Odwołania te można znaleźć w pkt 5.5.1 i 5.5.3 dotyczących zarządzania kryzysowego. Z uwagi na docelowe uchylenie przepisów rozporządzenia 2015/995 przez obecnie obowiązujące TSI Ruch kolejowy
odesłania te należy interpretować jako odnoszące się do specyfikacji obowiązującej w danym momencie. Podobnie należy rozumieć ogólne odesłanie do TSI dla podsystemu Ruch
kolejowy zawarte w pkt 5.1.2.

Jak się przygotować?
Dostosowanie do nowych kryteriów SMS wymagać będzie pewnego zaangażowania
po stronie przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Niniejszy artykuł sygnalizuje jedynie najważniejsze obszary zmian, jednak nie wyczerpuje całości tematu.
Aby ułatwić bardziej dokładne porównanie nowych i starych kryteriów, na stronach internetowych UTK można znaleźć szczegółową tabelę porównawczą, która kryterium po kryterium wskazuje, co się zmieniło.
Przygotowując się do wdrożenia wymagań nowych kryteriów SMS warto także sięgnąć
po dodatkowe dokumenty wyjaśniające przygotowane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej:





Przewodnik po nowych kryteriach SMS, w którym oprócz dodatkowych wyjaśnień poszczególnych kryteriów wraz z przykładami dowodów ich wdrożenia,
znajdziemy również dodatkowe informacje o kulturze bezpieczeństwa czy czynnikach ludzkich i organizacyjnych;
Przewodnik stosowania TSI Ruch kolejowy 2019, gdzie znajdziemy opis wymagań specyfikacji, a także dodatkowe wyjaśnienie powiązań z kryteriami SMS;
Wprowadzenie do Europejskiego Modelu Kultury Bezpieczeństwa, gdzie opisano kluczowe cechy pozytywnej kultury bezpieczeństwa.

Przewoźnicy kolejowi powinni dodatkowo zainteresować się dokumentami opisującymi
nowy proces uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa:
18 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/995 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające decyzję 2012/757/UE w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej
(dz. Urz. UE L 165 z 30 czerwca 2015 r., str. 1).
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Przewodnik dla wnioskodawców o jednolity certyfikat bezpieczeństwa, który
opisuje wymagania i proces uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;
Instrukcja korzystania z OSS dla wnioskodawców.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty dostępne są na stronach Urzędu Transportu
Kolejowego w odpowiednich zakładkach w dziale Zarządzanie bezpieczeństwem.
Aby zapoznać się z obsługą systemu OSS, warto skorzystać ze środowiska testowego systemu19. Każdy chętny może stworzyć tam konto i składać fikcyjne wnioski oraz testować
funkcjonowanie systemu. Zainteresowani przewoźnicy mogą także zapisać się na szkolenia organizowane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.
Szkolenia z zakresu nowych zasad uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa oraz OSS
będą także organizowane przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach projektu Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Zainteresowani powinni śledzić stronę internetową
Urzędu w celu zapisania się na organizowane szkolenia. Dodatkowo wszelkie zagadnienia
problematyczne można również przedyskutować osobiście podczas wirtualnych spotkań
z ekspertami Urzędu w ramach „Piątków z UTK”.

19 Wersja testowa OSS dostępna jest pod adresem https://oss-uat.test-era.europa.eu/
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1. Wstęp
Problematyka bezpieczeństwa przewozów kolejowych należy do zagadnień o rozległym
charakterze Pomimo, że dotyczy tylko sfery transportu kolejowego, to nie sposób przyporządkować ją tylko do tego obszaru działalności gospodarczej państwa. Aspekt bezpieczeństwa zawiera zagadnienia mieszczące się w takich naukach jak prawo, socjologia,
psychologia, technika czy logistyka. Ogólnie rzecz ujmując pojęcie bezpieczeństwa jest
pojęciem interdyscyplinarnym. Szczególnie jest to widoczne w przypadku przewozów kolejowych, gdzie o bezpieczeństwie decydują takie czynniki jak [1]:
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wiek taboru,
utrzymanie taboru (strona organizacyjna, formalno-prawna i techniczna),
eksploatacja (warunki w jakich wykonywane są zadania przewozowe),
działania związane z modernizacją taboru oraz zakupami nowych pojazdów,
dodatkowe wyposażenie pasażerskiego taboru kolejowego,
wypadkowość związana z realizacją przewozów pasażerskich z wykorzystaniem
danego typu pojazdów,
infrastruktura dedykowana bezpośrednio ocenie stanu technicznego taboru kolejowego,



predyspozycje psychiczne oraz stan psychofizyczny osób realizujących przewozy.

Jednocześnie trudno jest określić, który z tych czynników odgrywa dominującą rolę
w przypadku oceny bezpieczeństwa przewozów. Przedmiotem publikacji będą rozważania
dotyczące bezpieczeństwa realizacji przewozów pasażerskich, mając na uwadze stan techniczny pojazdów kolejowych oraz funkcjonowanie urządzeń detekcji stanów awaryjnych
taboru (dSAT) w aspekcie wpływu tych dwóch czynników na poprawę bezpieczeństwa
przewozów pasażerskich. Egzemplifikacją będzie funkcjonowanie największych przewoźników pasażerskich w tym obszarze, w ostatnich kilku latach. Materiałami źródłowymi
będą coroczne raporty i sprawozdania Urzędu Transportu Kolejowego, spółek kolejowych,
Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz opracowania redakcji Rynku
Kolejowego i Białej Księgi opublikowane przez Railway Business Forum [1,2,3,4,5].

2. Tabor do przewozów pasażerskich i jego stan
O stanie technicznym pojazdu decyduje stan techniczny jego podzespołów i elementów/
urządzeń z których się składa. Stan techniczny pojazdu można zdefiniować jako zbiór wartości jego właściwości technicznych, nazywanych w praktyce parametrami, jakie powinny
być zachowane, aby pojazd był sprawny technicznie. Podstawowym aktem prawnym, określającym wymagania w stosunku do pojazdów kolejowych w zakresie ich stanu technicznego, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”.
Pojazdy biorące udział w realizacji kolejowych przewozów pasażerskich to: elektryczne
zespoły trakcyjne, spalinowe zespoły trakcyjne i pozostałe pojazdy (lokomotywy, wagony). Struktura tego taboru, będącego w posiadaniu przewoźników aglomeracyjnych i regionalnych w 2018 roku, została pokazana na rys. 1 [4]. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że 27% tego taboru to pojazdy liczące minimum 40 lat, czyli zostały wyprodukowane
przed 1980 rokiem.
Rys 1a Udział wybranych rodzajów taboru pasażerskiego
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Rys 1b. Struktura wiekowa pojazdów u przewoźników realizujących przewozy regionalne
i aglomeracyjne

W przypadku wagonów pasażerskich z miejscami do siedzenia, znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich w 2018 roku w Polsce, podstawowe informacje dotyczące struktury wiekowej oraz zmian ilościowych w ostatnich latach pokazuje rys. 2 [4].
Rys 2. Wagony pasażerskie z miejscami do siedzenia znajdujące się w dyspozycji kolejowych
przewoźników pasażerskich – stan na koniec 2018 roku

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wagonów do leżenia czy elektrycznych zespołów
trakcyjnych (dalej „EZT”). W przypadku pojazdów typu EZT podobne informacje.
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Rys. 3. Elektryczne

zespoły trakcyjne znajdujące się w dyspozycji kolejowych przewoźników pasażerskich – stan na koniec 2018 r. [4]

Ponieważ pasażerskie przewozy kolejowe realizowane są w Polsce przez kilkunastu przewoźników, warto przyjrzeć się strukturze wiekowej taboru będącego w ich dyspozycji.
Na rysunku 4 pokazano strukturę wiekową taboru w omawianym przypadku.
Rys. 4. Udział

taboru w poszczególnych przedziałach wiekowych w ogólnej liczbie pojazdów
będących w dyspozycji poszczególnych przewoźników [4].

Zakładając, że potencjał taborowy wykorzystywany w pasażerskich przewozach kolejowych w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu lat nie będzie ulegał istotnym zmianom, zarówno co do struktury, jak i ilości, to należy przyjąć, że jego struktura wiekowa w stosunku
do 2018 roku nie będzie ulegać radykalnej zmianie.
Spółki: PKP Intercity, POLREGIO, Koleje Mazowieckie oraz PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście to przewoźnicy, którzy mają największy udział w realizacji pracy przewozowej
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w przewozach pasażerskich (ponad 87%) [1,2]. Jednocześnie z danych pokazanych na rys. 4
wynika, że realizacja tych przewozów wykonywana jest taborem wiekowo starym (przekraczającym 30 lat) lub bardzo starym (przekraczającym 40 lat). Jedynie w przypadku Kolei
Mazowieckich 55 % taboru realizującego przewozy pasażerskie, to tabor nie przekraczający 30 lat. W przypadku pozostałych przewoźników wymienionych wyżej, tabor przekraczający 30 lat stanowi ponad 60% stanu pojazdów (wagonów) eksploatowanych w przewozach
pasażerskich. Dlatego też, tak ważnym jest utrzymanie pasażerskich pojazdów kolejowych
w stanie techniczno-eksploatacyjnym gwarantującym bezpieczeństwo przewozów, mając
na uwadze fakt istotnego wpływu wieku taboru na jego stan techniczny.
Reasumując: podstawowym problemem dotyczącym taboru do realizacji pasażerskich
przewozów kolejowych w Polsce jest struktura wiekowa pojazdów, która w decydującym
stopniu stanowi o stanie technicznym tych pojazdów, a więc o bezpieczeństwie przewozów pasażerskich.

3. Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego
Pojęcie eksploatacji można określić, zgodnie z normą PN-EN 60300-3-3:2017-07, jako jeden z etapów cyklu istnienia pojazdu kolejowego, na który składają się: koncepcja i definiowanie, projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja i likwidacja. Natomiast sam etap eksploatacji, w przypadku pojazdów kolejowych to proces, który odbywa się od chwili przyjęcia
pojazdu do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, aż do chwili likwidacji (recyklingu).
Można podzielić go na użytkowanie i utrzymanie.
Użytkowanie pojazdów kolejowych, to wykorzystywanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem
i właściwościami funkcjonalnymi, natomiast utrzymanie eksploatacyjne pojazdów kolejowych, zwane krócej utrzymaniem, to całokształt działań organizacyjno-technicznych, których celem jest zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdów, w ramach obowiązującej organizacji obsługi przewozów, obowiązującego planu utrzymania
oraz poziomów utrzymania. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego
(ECM) powinny prowadzić dokumentację związaną z procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz zapewnić zgodność procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania.
Podstawowym dokumentem określającym problematykę eksploatacji pojazdów kolejowych, w tym utrzymania pojazdów kolejowych w Polsce, jest rozporządzenie [6], które
określa ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych kolei normalnotorowych, wąskotorowych i szerokotorowych oraz pojazdów kolejowych metra. Rozporządzenie odnosi się do:
a) poziomów utrzymania pojazdu kolejowego – zestawienie czynności utrzymaniowych
wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac;
b) modernizacji pojazdu kolejowego – prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które
zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne,
c) a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy,
zdolności do zasilania w rożnych systemach;
d) struktury cyklu przeglądowo-naprawczego – kolejność występowania po sobie
poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw wykonywanych w ramach procesu
utrzymania pojazdu kolejowego.
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Przewoźnicy, na użytek wewnętrzny posiadają, opracowane instrukcje utrzymania
pojazdów.
System utrzymania MS (ang. Maintenance System), podobny w założeniach do systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS (Safety Management System), obejmuje zestaw procedur i instrukcji zapewniających, że utrzymywane pojazdy mogą być eksploatowane na sieci
kolejowej w bezpieczny sposób. System ten oparty jest na dokumentacji, dotyczącej utrzymania (DTR) dla danego pojazdu, tworzonej przez podmiot odpowiedzialny oraz na regulacjach wynikających z krajowych przepisów i norm.
Zajmując się problematyką bezpieczeństwa kolejowego należy zwrócić uwagę na istotne
zmiany podyktowane prawodawstwem Unii Europejskiej. Kluczowym elementem zmian
związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego, jest odejście od odpowiedzialności organów państwowych za działania na rzecz bezpieczeństwa. Całość odpowiedzialności za ewentualne skutki zmaterializowania się zagrożeń ponosi zarządca infrastruktury
(IM – infrastructure manager), przewoźnik kolejowy (RU – railway undertaking) i podmiot
odpowiedzialny za utrzymanie (ECM – Entity in Change of Maintenance) [3]. Ważne zmiany dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego niesie za sobą niewątpliwie wdrożenie
IV pakietu kolejowego. Data obowiązywania tych zapisów została zmieniona z 16 czerwca
2020 r. na 31 października 2020 r. co nie powinno zakłócić wprowadzania zawartych tam
zapisów.

4. Urządzenia detekcji stanów – system dSAT
Stan techniczny pojazdu może być sprawdzany różnymi metodami, w sposób on-line
i off-line. Jedną z metod oceny stanu technicznego pojazdu, czyli jego diagnostyki, jest
detekcja stanów awaryjnych taboru z wykorzystaniem urządzeń dSAT (Rys.5). Urządzenia
te, eksploatowane na sieci PKP PLK S.A., powinny wykrywać niesprawności układów biegowych taboru w tym [7]:
a) zagrzane łożyska osiowe – funkcja GM,
b) niesprawne hamulce – funkcja GH,
c) przekroczenie nacisku na oś (NO) lub przekroczenie nacisku liniowego (NL) –
funkcja OK,
d) deformacje powierzchni tocznych kół –funkcja PM,
e) nadmierne oddziaływanie dynamiczne pojazdu na tor wywołane niesprawnością taboru – funkcja PD.
Urządzenia dSAT służą do kontroli wpływu taboru na infrastrukturę kolejową, ale mogą
i powinny też być wykorzystywane odwrotnie. Z tego względu muszą spełniać wymagania
techniczne specyfikacji interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości dla podsystemu „Infrastruktura” i „Tabor”. Diagnostyka
stanów awaryjnych taboru jest realizowana na szlaku kolejowym przy prędkości pojazdu
nawet do 250 km/h. Aktualnie, w Polsce prędkości jazdy na liniach PKP PLK nie przekraczają 200 km/h.
Urządzenia dSAT powinny stanowić element wspomagania procesu utrzymania taboru
poprzez weryfikację jego parametrów. Zebrane informacje diagnostyczne przyczynią się
do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów poprzez ostrzeganie o wystąpieniu sta-
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nu awaryjnego taboru (elementów biegowych) oraz zabezpiecza przed eksploatacją niesprawnych pojazdów kolejowych.
Pierwsze urządzenia do wykrywania stanów awaryjnych taboru dSAT zabudowano na sieci kolejowej PKP już na początku lat 70-tych ub. wieku. Początkowo urządzenia te były
nadzorowane i zarządzane przez Dyrekcję Infrastruktury Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO a w 2000 roku całość spraw związanych z zarządzaniem i obsługą tych
urządzeń została przekazana do Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej (obecnie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., dalej „PKP PLK”). Wszystkie eksploatowane urządzenia dSAT posiadają, wymagane Ustawą o transporcie kolejowym, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu wydane przez Prezesa UTK.
Rys. 5 Urządzenie dSAT zamontowane w torze (Rynek Kolejowy, inf. prasowa, 27.07.2018)

Aktualnie na sieci kolejowej PKP PLK zainstalowanych jest 216 urządzeń dSAT. Zmiana
ilostanu tych urządzeń na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat została przedstawiona na rys. 6.
Rys. 6. Zmiana liczby urządzeń dSAT na sieci kolejowej PKP PLK
Ilostan urz. dSAT w latach 2015-2020 I pół.
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Przewiduje się, że do końca 2020 roku PKP PLK za kwotę ok. 17 mln zł zostanie uruchomionych 12 nowych urządzeń dSAT. Systemy pojawią się m.in. na trasie Rail Baltica i linii
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Kunowice – Warszawa – Terespol. Cztery urządzenia zostaną zmodernizowane. Pomimo
takich działań stan „nasycenia” urządzeniami dSAT w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest niski. Na rys. 7 pokazano istniejący w Polsce stan w roku 2020 w porównaniu ze stanem, który istniał w 2010 roku w innych krajach europejskich.
Rys. 7. Średnie długość linii kolejowych przypadająca na 1 urządzenie dSAT w 2010 r. w krajach
Europejskich i w Polsce w 2020 roku.
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Można więc wysnuć wniosek, że w 2020 roku osiągnęliśmy poziom nasycenia urządzeniami dSAT taki, jaki był w 2010 roku w innych krajach europejskich. Z dostępnych informacji dotyczących wykorzystania dSAT wynika, , że podstawowym celem tych urządzeń
jest osłona infrastruktury kolejowej, przede wszystkim toru, zarządzanej przez spółkę PKP
PLK, przed oddziaływaniem taboru kolejowego. Natomiast monitorowanie parametrów
technicznych taboru powinno odbywać się poprzez urządzenia zabudowane na pojeździe,
czyli powinna to być diagnostyka całopociągowa – pokładowa. W Polsce tylko niewielki
procent pojazdów do przewozów pasażerskich posiada taką diagnostykę. Trudno jest więc
zgodzić się z taką filozofią, bowiem:






będące w eksploatacji pojazdy kolejowe używane do przewozów pasażerskich
(wagony, elektryczne zespoły trakcyjne) to pojazdy, których średni wiek przekracza 30 lat i trudno jest spodziewać się, aby pojazdy te w wyniku modernizacji zostały zaopatrzone w układy diagnostyki całopociągowej i pokładowej. Natomiast
ich stan techniczny będzie wymagał w coraz większym stopniu intensywniejszego monitorowania, zwłaszcza on-line, w czasie eksploatacji z wykorzystaniem
urządzeń działających tak jak urządzenia dSAT;
jednym z podstawowych celów urządzeń dSAT jest zapewnienie bezpieczeństwa
ruchu pociągów poprzez ostrzeganie o wystąpieniu stanu awaryjnego taboru –
zabezpieczenia przed eksploatacją niesprawnych pojazdów kolejowych (§ 3. Instrukcja Ie-3). Osłona infrastruktury kolejowej nie jest zatem jedynym celem tych
urządzeń;
na dzień dzisiejszy urządzenia dSAT są jedynymi urządzeniami, które monitorują
stan techniczny pasażerskiego taboru kolejowego w czasie eksploatacji. Wyniki
wskazań tych urządzeń powinny być wykorzystywane do bieżącej oceny bezpieczeństwa realizacji kolejowych przewozów pasażerskich.
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5. Bezpieczeństwo realizacji kolejowych przewozów pasażerskich
przez największych przewoźników w Polsce
Podstawowym aktem prawnym regulującym, między innymi, zagadnienie bezpieczeństwa
transportu kolejowego w Polsce jest Ustawa o transporcie kolejowym [8], w której w rozdziale 4 zawarte zostały warunki jakie muszą spełniać zarządcy infrastruktury, użytkownicy bocznic oraz przewoźnicy kolejowi w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy bocznic kolejowych
oraz przedsiębiorcy zarządzający infrastrukturą są obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające: bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną
eksploatację pojazdów kolejowych oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska
(art. 17 ust. 1).Producenci, podmioty zajmujące się utrzymaniem, dostawcy materiałów
i części są obowiązani zapewnić, że pojazdy kolejowe, zespoły, podzespoły i części są zgodne z warunkami technicznymi i mogą być bezpiecznie eksploatowane przez przewoźników
kolejowych i zarządców (art. 17 ust. 1a ustawy).
Bazując na zapisach zawartych w ustawie zarządcy infrastruktury, przewoźnicy oraz pozostałe podmioty biorące udział w realizacji przewozów kolejowych opracowują swoje
instrukcje, zarządzenia czy raporty dotyczące problematyki bezpieczeństwa. Przykładem
może być Instrukcja Ir-8 [9] wydana przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A., dotycząca
problematyki stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w której określono Bezpieczeństwo
ruchu kolejowego jako: brak niedopuszczalnego ryzyka szkody w związku z realizacją procesów
przewozowych po infrastrukturze kolejowej. Określenie to zostało wprowadzone do obiegu
przez zarządcę infrastruktury odpowiadającego za stan infrastruktury kolejowej w Polsce,
natomiast infrastruktura jest tylko jednym z elementów systemu kolejowego, który składa się z podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych. Dlatego też analizując zagadnienie
bezpieczeństwa przewozów kolejowych należy wszelkie analizy prowadzić mając na uwadze problematykę bezpieczeństwa elementów systemu kolejowego, czyli wszystkich podsystemów – strukturalnych i eksploatacyjnych tworzących system kolejowy [3].
Poniżej podejmiemy próbę odniesienia się do zagadnienia bezpieczeństwa realizacji kolejowych przewozów pasażerskich, mając na uwadze lata 2017-2019, biorąc pod uwagę
wybranych, największych w Polsce przewoźników, uwzględniając dwa aspekty tego zagadnienia, tj. stan techniczny taboru będącego w eksploatacji przez przewoźnika oraz udział
urządzeń dSAT w osiąganiu zadawalającego poziomu bezpieczeństwa przewozów. W rozważaniach wykorzystamy dostępne w Internecie raporty, opracowania i sprawozdania wymienione w Bibliografii artykułu.
PKP Intercity S.A.
PKP Intercity S.A. jest przewoźnikiem kolejowym specjalizującym się w dalekobieżnych
przewozach pasażerskich. Od września 2001 roku funkcjonuje jako samodzielna spółka
wydzielona w ramach Grupy PKP. Aktualnie praca przewozowa realizowana przez tego
przewoźnika to ponad 50 % (52,78% wg stanu na 2019 rok) ogólnej pracy przewozowej
realizowanej przez wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce. Władze Spółki,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdego roku do końca czerwca, opracowują i przekładają Prezesowi UTK „Raport w sprawie bezpieczeństwa certyfikowanego przewoźnika kolejowego” za ubiegły rok. Spółka wydaje również co roku opracowanie zawierające
analizę stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w „PKP INTERCITY” S.A. w ub. roku [2].
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Z dostępnych dokumentów [1,2,5,10,11] można wnioskować, że w okresie 2017-2019
stan techniczny taboru oraz jego eksploatacja pozostały na niezmienionym poziomie i nie
uległy pogorszeniu. Zmniejszyła się również liczba wyłączeń taboru z powodu stwierdzonych przez drużyny konduktorskie awarii.
Koleje Mazowieckie sp. z o.o.
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w Warszawie została powołana 29 lipca 2004 roku
prze Samorząd Województwa Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
w Warszawie. Jedynym udziałowcem Spółki w 2019 roku był Samorząd Województwa
Mazowieckiego, do którego należało 100% udziałów.
Aktualnie praca przewozowa realizowana przez tego przewoźnika to 9,7 % ogólnej pracy
przewozowej realizowanej przez wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce natomiast udział tego przewoźnika w przewozach wg liczby pasażerów w 2019 roku kształtował się na poziomie 18,49%. W dokumencie [11] przewoźnik został oceniony pozytywnie
mając na uwadze „Bezpieczeństwo przewozów kolejowych”. Ponadto, jak pokazano na rys.
4 ponad 50% pojazdów którymi spółka dysponuje w bieżącej eksploatacji, to pojazdy, których wiek nie przekroczył 30 lat. Jest to najlepszy wskaźnik mając na uwadze spółki realizujące kolejowe przewozy pasażerskie.
Przewozy Regionalne – POLREGIO sp. z o.o.
Spółka powstała w 2001 r. w wyniku przekształceń przedsiębiorstwa sektora przewozów
Pasażerskich PKP. W grudniu 2008 roku została wydzielona z Grupy PKP a udziałowcami Spółki zostały samorządy wszystkich województw. W dniu 4 listopada 2015 r. Agencja
Rozwoju Przemysły przejęła większość udziałów w Spółce. Pozostałe udziały są własnością 16 samorządów wojewódzkich.
Z dniem 31.12. 2019 r., nastąpiło przekształcenie dotychczasowych jednostek wykonawczych Spółki, polegające na likwidacji Oddziałów Spółki i utworzenie 15 Zakładów realizujących zadania zapisane w Księdze SMS. Zasięg terytorialny Zakładów odpowiada w większości przypadków granicom województw.
Udział tego przewoźnika w rynku przewozów pasażerskich w 2019 r. był największy i wyniósł 26,46%. Natomiast struktura wiekowa pojazdów nie przedstawia się najlepiej. Ponad
40% pojazdów to tabor, którego wiek przekracza 40 lat, a 20% taboru to pojazdy, których
wiek jest z przedziału 30-40 lat. Istotnym jest jednak fakt prowadzonej przez Spółkę sukcesywnej modernizacji posiadanego taboru mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa
jazdy, komfort podróży zgodnie ze standardami UE.
Odnosząc się do funkcjonowania urządzeń detekcji stanów dSAT i ich wpływu na poziom
bezpieczeństwa realizacji kolejowych przewozów pasażerskich należy stwierdzić, że zagadnienie to nie jest powszechnie podejmowane zarówno w literaturze przedmiotu, jak
i w raportach PKP PLK, czy też innych instytucji zajmujących się diagnostyką toru i pojazdów.
Urządzenia dSAT, z uwagi na brak innych urządzeń detekcji stanu taboru kolejowego
na polskich liniach kolejowych, dostarczają informacji o stanie technicznym pojazdów poruszających się po sieci kolejowej, na której zostały zainstalowane. Aktualnie, biorąc pod
uwagę rok 2020, tylko niewielka liczba taboru pasażerskiego (pociągi ED250 – „Pendolino”
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i nowe EZT), posiadają elementarne systemy do diagnostyki stanu technicznego pojazdów.
Dlatego też, z braku innych możliwości powszechnego monitorowania stanu technicznego
pasażerskiego taboru kolejowego, urządzenie dSAT mimo swoich niedoskonałości, spełniają pozytywną rolę w poprawie stanu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych.
O poziomie bezpieczeństwa realizacji kolejowych przewozów pasażerskich oraz towarowych świadczą statystyki zdarzeń kolejowych podawanych w corocznych raportach
PKBWK. W roku 2019 ogólna liczba zdarzeń zgłoszonych Komisji przez zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych właściwych dla miejsca zdarzenia zmniejszyła się o 4,4 % w stosunku do roku 2018 r. [5], z czego:





odnotowano 4 poważne wypadki, w odniesieniu do których Komisja prowadziła
postepowanie (w 2018 roku, odnotowano 6 poważnych wypadków kolejowych),
przy czym
liczba wypadków zmniejszyła się o 12,5 %,
liczba incydentów zwiększyła się o 0,3 %.

Statystykę tą, w porównaniu z latami ubiegłymi, pokazuje rysunek 8.
Rys. 8 Statystyka zdarzeń kolejowych w latach 2017 – 2019 [5].

6. Podsumowanie
Ogólny stan bezpieczeństwa eksploatacji, będący w dużej mierze wynikiem stanu technicznego eksploatowanego taboru, w latach 2017 – 2019 pozostawał na niezmienionym
poziomie, który można określić jak dość dobry. Poziom bezpieczeństwa realizowanych
pasażerskich przewozów kolejowych, mający ścisły związek ze stanem technicznym pasażerskich pojazdów kolejowych też można ocenić na tym samym poziomie. Trudno jest natomiast powiązać w sposób jednoznaczny wpływ urządzeń dSAT na poziom bezpieczeństwa realizowanych przewozów pasażerskich. Jest oczywistym, że ich funkcjonowanie nie
pogarsza tego stanu natomiast, aby można było mówić o istotnym ich wpływie, to nale-
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żałoby podjąć działania w zakresie zwiększenia ilości urządzeń dSAT na sieci kolejowej
PKP PLK oraz zmienić filozofię wykorzystania tych urządzeń w procesie oceny stanu toru
i pojazdów poruszających się po nim. Ogólnie, stan bezpieczeństwa eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego w okresie 2017-2019 nie uległ istotnym zmianom.
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BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT
W RUCHU SZYNOWYM
Leszek Kolesiński
Product Manager Technical Consultant Railway Vehicles
M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
BU TransComfort
Czy korzystanie z komunikacji miejskiej jest bezpieczne? Czy pojazdy szynowe wykonane
są z najwyższej jakości komponentów? Co wpływa na poziom komfortu jazdy?
Od ponad 25 lat domeną działalności firmy M&MR Trading Polska Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu i komfort jazdy pasażerów. Istotną cechą przedsiębiorstwa jest odpowiedzialna współpraca z Klientem od momentu powstania idei produktu,
aż po jej wykonawstwo. M&MR Trading Polska Sp. z o.o. oferuje wsparcie techniczne doświadczonych specjalistów i wypracowany know-how w branży. Jest ogniwem łączącym
konstrukcyjne wytyczne oraz wymogi producentów pojazdów szynowych z odpowiednimi rozwiązaniami dostawców, w postaci technicznie dopasowanych do danego pojazdu
systemów i produktów w nowoczesnej technologii. Jako doradca firma pośredniczy także
w tworzeniu produktów profesjonalnie przebadanych, popartych certyfikatami oraz potwierdzonych przez konstruktorów konkretnego pojazdu, jako jedynie właściwe rozwiązanie na pierwsze wyposażenie i rynek wtórny.
Jednym ze sztandarowych produktów TransComfort, BU M&MR Trading Polska Sp. z o.o.,
jest zawieszenie I i II stopnia dla pojazdów szynowych.
Pojazd szynowy przez cały okres swojej żywotności musi poruszać się bezpiecznie z zapewnieniem odpowiedniego poziomu komfortu. Zagwarantować to może jedynie konstrukcja zawieszenia dopasowana do jego masy, rozkładu nacisków, środków ciężkości, docelowej prędkości i szeregu innych specyficznych właściwości konstruowanego pojazdu.
Wszystkie te wytyczne muszą być precyzyjnie uwzględnione przy konstruowaniu zawieszenia, a więc muszą być „szyte na miarę” dla konkretnego projektu.
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Technika i innowacyjne narzędzia w budowaniu bezpieczeństwa kolei
Rys. 1. Elementy gumowo-metalowe w wózku (Continental)

Proces projektowania elementów zawieszenia, takich jak: sprężyny gumowo-metalowe, systemy pneumatyczne, amortyzatory i interfejsy montażowe przebiega przy ścisłej
współpracy producenta i konstruktora pojazdu z producentem elementów zawieszenia.
Proces ten rozpoczyna się od stworzenia modelu do symulacji metodą układów wieloczłonowych (ang. multibody simulation). Model ten reprezentuje układ kinematyczny pojazdu,
w którym wprowadzone są informacje dotyczące właściwości biegowych, takich jak:
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planowana maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu,
planowany dopuszczalny niedobór przechyłki,
najmniejszy promień łuku po jakim jest w stanie przejechać pojazd,
rozmieszczenie kół,
odległość między zestawami kołowymi a środkami wózków,
wysokość środka ciężkości,
masa pojazdu,
rozkład siły pionowego nacisku koła i zestawu,
masa nieodsprężynowana,
masa odsprężynowana wprost poprzez pierwszy stopień usprężynowania,
masa odsprężynowana całkowicie poprzez drugi stopień usprężynowania,
moment bezwładności nadwozia pojazdu (względem osi z),
sztywność skrętna nadwozia pojazdu,
sztywność skrętna ramy wózka,
siła pociągowa,
wymiar koła i zestawu kołowego,
zarys zewnętrzny wieńca koła,
charakterystyka pionowego usprężynowania pierwszego stopnia,
charakterystyka pionowego usprężynowania drugiego stopnia,
charakterystyka prowadzenia zestawu,
charakterystyka poprzecznego usprężynowania drugiego stopnia,
moment oporowy wózka,



moment bezwładności wózka (względem osi z).

Rys. 2. Model kinematyczny pojazdu w oprogramowaniu Simpack (Dassault Systemes)

Model taki pozwala przeprowadzić symulację zachowania się pojazdu w torze zgodnie
z normą PN-EN 14363+A1:2019-02, gdzie poddajemy ocenie dynamiczne właściwości pojazdu w celu uzyskania dopuszczenia pojazdu do ruchu. Symuluje się stan torowiska, profil
trasy, wichrowatość toru, pochylenie szyn, geometrię styku koło–szyna itp.
Norma ta poświęca wiele uwagi pomiarom siły prowadzącej koła Y, a w szczególności obliczaniem na jej podstawie dwóch wielkości służących do oceny bezpieczeństwa ruchu:
Y/Q — współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu, gdzie
Y = siła prowadząca koła,
Q = siła pionowa nacisku koła na główkę szyny,
oraz:
ΣY = suma sił prowadzących zestaw kołowy.
Parametry te stanowią kryteria bezpieczeństwa jazdy i są stosowane jako wielkości krytyczne do oceny bezpieczeństwa. Dla parametru Y/Q wartością graniczną (dla kąta zarysu
zewnętrznego koła 70°) jest 1,2. Po przekroczeniu tej wartości następuje wspinanie się
obrzeża koła na główkę szyny, co prowadzi do wykolejenia.
Ponadto w symulacji można zweryfikować parametr komfortu jazdy pasażerów – Nmv,
ze względu na wibracje zgodnie z normami PN-EN 12299:2009 oraz UIC-513. Aspekt
komfortu pasażerów wpływa bardzo istotnie na wybór rodzaju środka transportu przez
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podróżujących, a co za tym idzie na ich zadowolenie, popularność konkretnego środka
transportu i wpływy ze sprzedaży biletów.
Po wykonaniu symulacji otrzymujemy wyniki badań sugerujące, które parametry elementów zawieszenia należałoby ewentualnie zmodyfikować. Następnie producent elementów
gumowo-metalowych przedstawia propozycje rozwiązań dla poszczególnych węzłów.
Ograniczenia fizyczne konstrukcji nie zawsze pozwalają dostosować wszystkie parametry do wyników symulacji. Związane jest to chociażby z ograniczoną przestrzenią dla tych
elementów oraz właściwościami samej mieszanki gumowej. Pętlę obliczeniową powiązaną
z dostosowywaniem parametrów elementów metalowo-gumowych powtarza się kilkukrotnie w celu uzyskania satysfakcjonujących wyników, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu, akceptowalnego poziomu komfortu pasażerów
oraz odpowiedniej żywotności elementów gumowo-metalowych. Nie bez znaczenia jest
też koszt wytworzenia części, a co za tym idzie, koszty eksploatacji pojazdu. Jak widać,
ze względu na złożoność tego procesu, jak i brak możliwości spełnienia wszystkich warunków w stopniu wzorowym, konieczne jest wypracowanie kompromisu.
Elementy metalowo-gumowe cechują się swoją żywotnością, które dla zawieszeń pojazdów szynowych określa się na okres najczęściej 8 lat. Okres ten wynika ze starzenia się
mieszanki gumowej i degradacji jej parametrów związanej z:






pęknięciami powierzchniowymi ze względu na kontakt z ozonem, promieniowaniem UV oraz warunkami atmosferycznymi – w szczególności narażenie na bardzo niskie temperatury,
osiadaniem związanym z permanentnym obciążeniem,
zwiększeniem sztywności,
deformacją pod wpływem obciążeń zmęczeniowych.

Rys. 3. Pęknięcia na powierzchni spowodowane przez działanie ozonu (Continental)
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Przez cały okres użytkowania produktu, pomimo iż kontrola wizualna nie pozwala na dostrzeżenie zmian, pogarszają się właściwości mieszanki gumowej. Po zakładanym okresie
żywotności zmiana parametrów może być na tyle relewantna, że przekroczone zostaną
współczynniki zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu, dlatego też jest bardzo
istotnym, aby dokonać wymiany tych elementów po okresie zgodnym z wymogami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) pojazdu lub Instrukcji Utrzymania dostarczonej przez producenta elementu metalowo-gumowego. Zdarza się, że w niektórych
DSU określanie interwałów wymian tych elementów jest ambiwalentne. W razie wątpliwości należy zawsze skontaktować się z dostawcą tych części.
Producent elementów metalowo-gumowych ma również swój udział w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania pojazdu szynowego. Aby mieć pewność, że elementy zawieszenia będą spełniały wymogi dla konkretnego pojazdu pod kątem
sztywności, osiadania, odporności na warunki atmosferyczne, odpowiedniej żywotności
zmęczeniowej oraz żywotności związanej ze starzeniem mieszanki gumowej, od samego
początku bierze on udział w procesie projektowania w ścisłej współpracy z producentem
pojazdu szynowego, który określa parametry wymagane do zapewnienia współczynników
bezpieczeństwa.
Proces projektowania komponentów rozpoczyna się od otrzymania specyfikacji od producenta pojazdu szynowego. Na podstawie tych danych projektowany jest element, który
najtrafniej spełnia wymagania dla miejsca zastosowania. Ze względu na ograniczenia fizyczne nie zawsze jest możliwe dobranie komponentu, który 1:1 odpowiadałby specyfikacji, dlatego po wstępnym doborze wykonywana jest ponowna analiza dynamiczna zachowania się pojazdu w torze, aż do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. Nie zawsze
udaje się dostosować parametry samego elementu tak, aby zapewnić bezpieczeństwo.
W niektórych przypadkach konieczna jest również adaptacja konstrukcji poza obszarem
samego elementu np. zmiany konstrukcyjne węzłów powodujące zmianę rozkładu sił,
zmiana rozkładu mas itp.
Po wstępnym doborze elementu, w celu potwierdzenia możliwości przeniesienia wymaganych sił i przemieszczeń oraz zapewnienia odpowiedniej żywotności wykonuje się obliczenia MES. Obliczenia te są wykonywane zarówno dla mieszanki gumowej, jak i poszczególnych części metalowych odlewanych, kutych, czy też spawanych.
Rys. 4. Obliczenia MES elementów gumowo-metalowych, metalowych oraz kompletnych systemów pneumatycznych
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Po dokonaniu obliczeń wykonywana jest partia próbna części metalowo-gumowych
w celu przetestowania ich na stanowiskach badawczych. Każdy nowy element przechodzi serię prób i badań w celu weryfikacji, czy obliczenia MES mają odzwierciedlenie
w rzeczywistym zachowaniu się danej części podczas eksploatacji. Próby obejmują m.in.
pomiary geometryczne, oględziny wizualne, pomiar sztywności, badania zmęczeniowe.
W przypadku skomplikowanych elementów, jakimi są systemy pneumatyczne, próby
przeprowadza się osobno dla sprężyny awaryjnej, membrany pneumatycznej, jak również
dla kompletnego systemu pneumatycznego. Nie bez znaczenia jest pomiar sztywności
miecha z uwzględnieniem zbiornika powietrza dodatkowego, który będzie zamontowany
w pojeździe, a który ma znaczący wpływ na charakterystykę sztywności systemu pneumatycznego.
Rys. 5. Pomiar systemu pneumatycznego na stanowisku badawczym (Continental)

Coraz częściej inni producenci oferują części będące kopią elementów oryginalnych. Niestety w dużej większości wypadków odbywa się to bez udziału producenta pojazdu oraz
bez niezbędnej wiedzy o warunkach eksploatacji. Produkty te - ze względu na brak wiedzy
producenta zamienników o niezbędnych parametrach technicznych, które mają bezpośredni wpływ nie tylko na samą konstrukcję elementu (geometria), ale również na wybór
mieszanki gumowej – nigdy nie są idealną kopią. Po wulkanizacji mieszanki nie ma możliwości, by zidentyfikować jej skład, który jest najczęściej tajemnicą przedsiębiorstwa. O ile
geometrycznie i wizualnie elementy te mogą wyglądać identycznie, różnica w ich zachowaniu się podczas eksploatacji jest diametralnie różna i nie zapewnia odpowiedniego wymaganego przez sam pojazd poziomu bezpieczeństwa.
Ostatnimi czasy bardzo dużym zainteresowaniem wśród producentów pojazdów szynowych cieszą się produkty spełniające normę związaną z odpornością na ogień –
PN-EN 45545. Dla elementów gumowo-metalowych spełnienie tej normy jest bardzo problematyczne. Domieszki powodujące zwiększoną odporność na ogień powodują zmiany
bardzo istotnych parametrów mieszanki gumowej oraz mogą powodować obniżenie żywotności produktu. Wiele firm chwali się wyrobami spełniającymi normę PN-EN 45545.
Jednakże odpowiedni poziom bezpieczeństwa są w stanie zapewnić jedynie produkty
renomowanych firm, które posiadają odpowiednią wiedzę, laboratoria badawcze umożli126

wiające szeroką gamę empirycznych testów i długoletnie doświadczenia w dopracowaniu
odpowiednich mieszanek gumowych. Ważne jest uświadomienie sobie np. różnicy między
mieszanką gumową dla komponentów, które nie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo np.
uszczelek okiennych a opracowaniem mieszanek do elementów zawieszenia, które muszą
spełniać szereg parametrów.
Elementy pneumatyczne i gumowo-metalowe zawieszenia pojazdu szynowego mimo
iż z pozoru wyglądają na niezbyt skomplikowane, są komponentami wymagającymi specjalnej uwagi ze względu na złożoność procesu projektowania i wielopłaszczyznowych funkcji,
które muszą spełnić. Produkty te odpowiadają bezpośrednio za bezpieczeństwo, dlatego
w trakcie powstawania danej części należy w sposób bardzo skrupulatny rozpatrywać każdy aspekt mogący mieć wpływ na proces użytkowania. Należy również mieć na uwadze,
że określony przez producenta okres ich eksploatacji musi być zachowany.
Firma M&MR Trading Polska Sp. z o.o. współpracuje tylko z producentami elementów
gumowo-metalowych o ugruntowanej pozycji w branży. Ich referencje na światowym
rynku pojazdów szynowych, długoletnie doświadczenie i ciągła dbałość o standardy
state-of-the-art w celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu na najwyższym poziomie, stanowią bazę naszej działalności jako oferenta ich produktów i rozwiązań oraz doradcy technicznego w realizacji projektów.
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FLIRTY PKP INTERCITY
POD FACHOWĄ OPIEKĄ.
NOWOCZESNE I BEZPIECZNE
ZAPLECZE TECHNICZNE
W ŁODZI
Michał Szymajda
Stadler Service Polska Sp. z o.o.
Zaplecze techniczne przeznaczone do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych w Łodzi Karolewie jest najmłodszym i jednym z najlepiej wyposażonych obiektów tego typu
w Polsce. Na co dzień prowadzone są tu naprawy i utrzymanie dalekobieżnych Flirtów
trzeciej generacji, których właścicielem jest PKP Intercity S.A. Innowacyjne podejście
do obsługi pojazdów w zakładzie przekłada się, nie tylko na bardzo wysoką dostępność
pojazdów, ale także na bezpieczeństwo pracy. Rygor sanitarny, który musiał być wprowadzony w halach z powodu epidemii Covid-19, jak dotąd sprawdza się bez zarzutu. To dobry
prognostyk przed planowaną rozbudową obiektu, związaną z zakupem przez PKP Intercity S.A. kolejnych 12 Flirtów.
Konieczność budowy nowoczesnego zaplecza technicznego wiązała się bezpośrednio
z dostawą dwudziestu ośmioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Flirt do PKP
Intercity S.A. Pojazdy te od grudnia 2015 r. kursują bez przerwy na rozmaitych krajowych
trasach międzymiastowych. Przewoźnik nabył je wraz z 15-letnią obsługą serwisową,
za którą odpowiada siostrzana spółka: Stadler Polska – Stadler Service Polska Sp. z o.o.
Pomysł lokalizacji serwisu dla nowych zespołów trakcyjnych w Łodzi jest nieprzypadkowy,
to właśnie tu kończy bieg wiele z Flirtów PKP Intercity. Do Łodzi łatwo też dotrzeć z uwagi
na położenie w centrum kraju i dobrze rozbudowaną sieć kolejową. Pozwolenie na budowę
hali obsługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Stadler otrzymał w sierpniu 2018 r.,
a już rok później obiekt przy alei Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego 2 był gotowy
do eksploatacji. Stanął na dzierżawionych gruntach trzech właścicieli: miasta Łodzi, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK) i Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.), a jego dodatkowym atutem jest to, że znajduje się tuż przy stacji kolejowej Łódź Kaliska. We wrześniu 2019 r. obiekt ten przejął już większość prac wykonywanych dotąd na dalekobieżnych
Flirtach na terenie warszawskiej bazy PKP Intercity S.A. na Olszynce Grochowskiej.
Głównym elementem najnowszego obiektu Stadlera w Polsce jest hala serwisowa o łącznej powierzchni 3800 m2. Znajdują się w niej dwa tory, gdzie pod zadaszeniem mogą być
serwisowane jednocześnie dwa pojazdy Flirt 3, których długość to aż 153 m. Na takiej też
długości znajdują się kanały obsługowe: wąski (z wzmocnioną posadzką pod podnośniki
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śrubowe) – do prowadzenia napraw i szeroki – przeznaczony do prowadzenia planowej obsługi technicznej. Są one doskonale oświetlone i wyposażone w odpływy. Umożliwia to wygodną i bezpieczną pracę, nie tylko obsłudze Stadlera, ale także komisarzom PKP Intercity
S.A., którzy sprawdzają efekty przeprowadzonych napraw i przeglądów.

W nowoczesnych zespołach trakcyjnych wiele urządzeń elektrycznych umieszcza się
na dachu pojazdu, dzięki czemu znacznie więcej miejsca uzyskujemy dla pasażerów. Jednak w związku z tym konieczne jest takie przygotowanie hal, aby szereg prac można było
bezpiecznie wykonywać na wysokości. Nie inaczej jest w Łodzi, gdzie na obu końcach kanału szerokiego zbudowano dwa pomosty, dzięki którym obsługa może przeprowadzić
kontrolę stanu technicznego urządzeń dachowych. Dobra organizacja tego miejsca pracy
ma duże znaczenie z uwagi na sporą liczbę zdarzeń, które skutkują np. złamaniem pantografu czy uszkodzeniem innych elementów przez zerwaną lub obniżoną sieć trakcyjną.
– „Nad osią obu torów zainstalowaliśmy system asekuracyjny, który ma chronić pracownika przed ewentualnym upadkiem. Składa się z liny stalowej o średnicy 8 mm, która pełni rolę prowadnicy, do której pracownik wykonujący inspekcję musi się przypiąć. Jednocześnie przypiętych może być do czterech pracowników, dzięki czemu są oni bezpieczni,
a przeglądy wykonywane są niezwykle sprawnie” – mówi Paweł Gręda, dyrektor zarządzający Stadler Service Polska Sp. z o.o. Pracownicy, którzy prowadzą inspekcje urządzeń
na dachu są przeszkoleni do pracy na wysokości i posiadają ku temu odpowiednie certyfikaty. W transporcie cięższych elementów w mniej dostępnych miejscach pomocą służy
suwnica o nośności 2,5 t.
W hali duże wrażenie robi czystość. Pomimo tego, że załoga codziennie ma tu do czynienia
z pojazdami wracającymi z tras w różnym stanie wizualnym, czasami także po zderzeniach
ze zwierzyną, porządku może temu obiektowi pozazdrościć niejedno miejsce, w którym
czystość powinna stanowić priorytet.
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Wszystkie elementy potrzebne do konserwacji, czyszczenia i naprawy pociągów elektrycznych mają tu swoje miejsce. Tablice z narzędziami utrzymywane są w porządku
określonym przez formatkę, pracownicy doskonale wiedzą, w którym miejscu znajdą ponumerowane płozy do blokowania kół zestawów, czyściwo czy inne środki czyszczące.
Wyraźnie oznaczone są granice ścieżek serwisowych, a tam, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo upadku (np. do kanału technicznego), zbudowano barierki. Posadzki
są oczywiście antypoślizgowe i nie ma mowy o tym, by pracownicy wykonywali swoje
obowiązki w obuwiu innym niż robocze. Mają oni łatwy dostęp do wszelkich informacji
dotyczących statusu ich pracy, w tym istotnych ostrzeżeń i wprowadzanych obostrzeń,
także tych związanych z epidemią koronawirusa. Są one umieszczone na tablicach w ogólnodostępnych przestrzeniach. Ponadto, zarówno na hali, jak i przy pomieszczeniach socjalnych, dostępne są nowoczesne defibrylatory AED, które w razie konieczności, same
przeprowadzą przez proces reanimacyjny nieprzeszkolonego lub działającego w stanie
silnego stresu pracownika. Pierwszeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy mają dodatkowo przeszkoleni pracownicy. Do dyspozycji są oczywiście również apteczki pierwszej
pomocy. Pracownicy mają stały dostęp do wody pitnej i do mycia, w czasie przerwy mogą
skorzystać ze schludnych pomieszczeń do odpoczynku czy spożywania posiłku, z podstawowym aneksem kuchennym.
– „Polityka bezpieczeństwa musi być prowadzona rzetelnie. Stadler zleca profesjonalną
kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy zewnętrznej firmie. Raz w miesiącu inspektor
przeprowadza kontrolę w naszym zakładzie, odbywa się także spotkanie z pracownikami.
Co bardzo ważne: każdy z nich w formie anonimowej ankiety ma możliwość zwrócenia
uwagi na niedociągnięcia czy nieprawidłowości, dotyczące bezpieczeństwa pracy, które zauważył. Są one przed spotkaniami przedmiotem analizy” – mówi Paweł Gręda. Jak
dodaje, „spektrum uwag jest bardzo szerokie, ale do każdego ze zgłoszeń podchodzi się
poważnie. Chodzi także o to, by pracownicy mieli świadomość, że od ich spostrzeżeń także
zależy bezpieczeństwo w obiekcie. Stara zasada mówi, że w kwestii bezpieczeństwa nie
ma kompromisu i lepiej dmuchać na zimne. W lipcu na terenie tego konkretnego zakładu
nie odnotowano ani wypadków, ani zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, więc ten sposób zarządzania bezpieczeństwem znajduje swoje uzasadnienie”.
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– „Na bieżąco jesteśmy też informowani o potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach w innych placówkach Stadlera, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Sprawdzamy dokładnie, czy
sytuacja potencjalnie niebezpieczna może mieć miejsce u nas i w razie potrzeby działamy zapobiegawczo. Raz do roku prowadzona jest natomiast większa kontrola, połączona
z audytem zakładu w kierunku stosowania norm ISO” – dodaje. Taka odbędzie się w Łodzi
tej jesieni.
Bardzo istotne znaczenie w polityce Stadlera mają kwestię środowiska naturalnego. Na terenie hali przygotowano kilka rodzajów pojemników, dzięki którym w łatwy sposób można
selekcjonować różnego typu odpady. Osobno segregowane są odpady po metalach żelaznych i nieżelaznych, śmieci typowe dla eksploatacji pojazdów kolejowych, takie jak: zużyte nakładki z pantografów czy klocki hamulcowe. Osobno zbierane są do pojemników
zużyte czy zaolejone ubrania i rękawice, jeszcze gdzie indziej opakowania po sprayach.
Tu istotna ciekawostka: Stadler, wykorzystuje bardzo nowoczesny system do napełniania
sprężonym powietrzem puszek zawierających niezbędne w pracach serwisowych produkty chemotechniczne. To pozwala na ich wielokrotne użycie. Jest to dla serwisu tańsze, a dla
środowiska zdecydowanie bardziej przyjazne.
Myjnia zlokalizowana przy hali obsługowej została zabudowana w taki sposób, aby nie
dopuszczać do przedostawania się zanieczyszczonej wody do wód gruntowych. Detergenty używane do mycia pojazdów są także przyjazne środowisku. W sposób całkowicie
bezpieczny dla środowiska i załogi odbywa się odfekalnianie pojazdów (istnieje możliwość
odebrania nieczystości z różnych typów pojazdów, nie tylko z Flirtów). Nieczystości są odbierane z pojazdów, kierowane do separatora, rozdrabniane, a następnie odbierane przez
specjalistyczną firmę. Wszystko odbywa się z zachowaniem całkowitej sterylności materiału biologicznego.
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Podstawową czynnością niezbędną do tego, aby przegląd Flirtów w ogóle mógł się odbyć, jest przetaczanie składów do hali. Najpierw, od strony stacji Łódź Kaliska Towarowa
zarządzanej przez PKP PLK S.A., wjeżdżają one na bocznicę składającą się z pięciu torów.
Pierwszy z nich jest torem zdawczo-odbiorczym, kolejny torem postojowym, a pozostałe
trzy – torami technologicznymi. Eksploatacja bocznicy odbywa się na podstawie świadectwa bezpieczeństwa wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolei (UTK).
Flirty są wtaczane do hali przy pomocy akumulatorowego pojazdu szynowo-drogowego
Crab. Zrezygnowano tu z użycia pojazdów dieslowskich, aby niepotrzebnie nie wprowadzać do hali spalin, które mogą szkodzić załodze. Ponadto taki pojazd ma możliwość przemieszczania się między torami bez konieczności używania rozjazdów, z użyciem trakcji
drogowej. Crab może być prowadzony przez operatora zarówno z kabiny, jak i zdalnie.
Proces wjazdu pociągu na halę odbywa się ze ściśle określoną prędkością (2km/h) i jest
nadzorowany przez ustawiacza, będącego jednocześnie kierownikiem manewrów. Na hali,
ze względów bezpieczeństwa, nie ma możliwości przetaczania wagonów przy użyciu ciągników drogowych lub podciągarek wagonów, nie mówiąc już o ręcznym wtaczaniu jakiegokolwiek taboru. Teren hali i jej otoczenia jest dobrze oświetlony, co pozwala na pracę
zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Ze względów bezpieczeństwa działa tu również
monitoring. Pozwala to na rejestrację ewentualnych zdarzeń niebezpiecznych, ale też
chroni zakład przed wandalizmem.

Hala, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, ma oczywiście za zadanie utrzymanie Flirtów 3 należących do PKP Intercity S.A. w ciągłej gotowości do pracy, w ramach siatki połączeń spółki. Podstawowe czynności przeglądowe poziomów P1
i P2 na każdym z ośmioczłonowych zestawów odbywają się tutaj planowo średnio co 14
dni. Można tu wykonywać także naprawy włącznie do poziomu P4 i takie prace już się
tu odbywały. Zdarzają się oczywiście naprawy ponadstandardowe, związane z np. kolizjami na przejazdach kolejowo-drogowych, potrąceniami zwierzyny, wandalizmem itd.
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Na taką okoliczność przy hali działa rozbudowany magazyn części zapasowych. Każdą
z napraw zatwierdza komisarz PKP Intercity S.A., który pracuje na miejscu w Łodzi.
Serwis posiada też rezerwę wózków, zarówno tocznych, jaki i napędowych. Dzięki temu
zespoły trakcyjne, które potrzebują np. wymiany kół lub okresowych przeglądów wózków,
nie muszą czekać na ich wykonanie. Po prostu, po odłączeniu wózków, podstawia się pod
EZT (Elektryczny Zespół Trakcyjny) wózki gotowe do jazdy, tak zwane rotacyjne. To właśnie takie działania mają wpływ na bardzo wysoką dostępność Flirtów 3 w PKP Intercity
S.A., sięgającą nawet 98%.
Skuteczność działania serwisu Stadlera w Karolewie paradoksalnie udowodniła epidemia koronawirusa. Konieczność wprowadzenia ostrych norm higienicznych, z noszeniem
masek, częstym myciem rąk i odkażaniem powierzchni włącznie, było niezbędne, tym
bardziej, że PKP Intercity S.A. podjęło decyzję o utrzymaniu w ruchu kompletu swoich
zespołów trakcyjnych ED160 Flirt. Był to jedyny typ taboru w spółce, który przez ciężki
okres wiosennego nasilenia epidemii kursował niemal bez przerwy. Dlatego Stadler Service Polska Sp. z o.o. nie zmienił tu godzin pracy i nie myślał, nawet o czasowej redukcji
załogi. Wysoki rygor sanitarny jest w zakładzie cały czas utrzymywany. Dla pracowników
dostępne są środki higieniczne, a dzięki licznym informacjom wywieszonym w gablotach
wiedzą, jakie środki ostrożności stosować na co dzień. Także ekipy sprzątające zostały
zaznajomione z nowymi zasadami pracy. Skutkuje to zerową liczbą zachorowań wśród
pracowników łódzkiego zakładu.
Niebawem będzie miała miejsce rozbudowa hali w Karolewie. Wkrótce do produkcji wejdzie 12 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych Flirt 3, które PKP Intercity S.A. zamówiło po wygranym przez Stadlera przetargu w 2019 r. Już teraz Stadler Service Polska
Sp. z o.o. przygotowuje się do rozbudowy zaplecza.
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– „Przewidujemy, że w miejscu, gdzie obecnie znajduje się tor z myjnią, powstanie tor
z szerokim kanałem serwisowym i suwnicą, który zostanie włączony do istniejącej hali
naprawczej – mówi Paweł Gręda. Istotne jest też to, że PKP PLK S.A. prowadzi inwestycję
w  najbliższej okolicy, która za kilka lat ma znacznie poprawić kolejową dostępność stacji
Łódź Kaliska, która natomiast znajduje się po sąsiedzku z zapleczem technicznym Stadlera.
Warto podkreślić, że baza w Karolewie udostępniana jest też operatorom i właścicielom
taboru z zewnątrz. Stadler Service Polska Sp. z o.o. świadczy usługi w ramach obiektów infrastruktury usługowej (OIU), do czego jest zobowiązana przez Prezesa UTK. Nowoczesne
urządzenia, takie jak: tokarka podtorowa do reprofilacji kół, nowe podnośniki Kutruffa,
waga do pomiaru nacisku kół zestawów kołowych, skłaniają już pierwszych operatorów
do korzystania z usług Stadlera. Nie tylko tych, którzy posiadają tabor wyprodukowany
przez tego producenta. W transporcie cięższych elementów przy bardziej zaawansowanych pracach montażowych, pomocą służy suwnica o nośności 2,5 t. Można tu także wykonywać inne czynności np. napiaszczanie składów, odfekalnianie czy wodowanie, można zmierzyć parametry eksploatacyjne zestawów kołowych albo po prostu umyć pojazd
w myjni. Cennik tych usług, zgodnie z zaleceniami UTK, jest ogólnodostępny.
W czerwcu 2020 r. Stadler podpisał umowę z Kolejami Mazowieckimi na budowę zaplecza
technicznego dla najnowszych regionalnych Flirtów przewoźnika, których łącznie będzie
61 sztuk. Powstanie ono w Sochaczewie na powierzchni 2500 m2 i zacznie działać jesienią 2021 r. Stadler wykorzysta przy jego budowie zarówno doświadczenia z Karolewa, jak
i ze zlokalizowanej po sąsiedzku bazy serwisowej w Łodzi Widzewie, gdzie Flirty należące
do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej są serwisowane i przygotowywane do służby.
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BEZPIECZEŃSTWO POJAZDÓW
SZYNOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ
ANALITYCZNYCH,
NUMERYCZNYCH
I STANOWISKOWYCH
Patrycja Lau, Karol Bryk
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

Wstęp
Parlament Europejski [5] definiuje pojazd szynowy jako urządzenie, które porusza się wyłącznie po szynach oraz jest wprawione w ruch za pomocą własnego układu napędowego
(pojazdy trakcyjne) lub też ciągnięte przez inny pojazd (wagony osobowe, wagony doczepne wagonów silnikowych i wagony towarowe). Jednym z najważniejszych zespołów pojazdu szynowego jest zestaw kołowy. Jest to układ funkcjonalny pojazdu, który składa się
z osi oraz dwóch wtłoczonych kół jezdnych. Zestawy kołowe ze względu na zastosowanie
można umownie podzielić na: toczne i napędne. Szynowe osie zestawów kołowych, spośród wielu zespołów pojazdu, są najbardziej narażone na zużycie zmęczeniowe, ze względu na cykliczny charakter pracy, wynikający z ruchu obrotowego tego elementu.
Konstrukcja osi zestawu kołowego jest niezwykle istotna i ważna z technicznego punktu
widzenia, bowiem to od jej poprawnego wykonania i zmontowania zależy bezpieczeństwo jazdy pojazdu szynowego, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo osób
podróżujących. Dlatego tak ważne jest, aby w sposób dokładny i szczegółowy zaprojektować, obliczyć oraz wykonać ten podzespół. Z tego też względu niniejszy artykuł skupił się
na analizie osi pojazdu szynowego.

Opis badanej osi
Obiektem badań niniejszego artykułu jest oś toczna zestawu kołowego typu
A (PN-92/K-91048) [4], której schemat wraz z wymiarami przedstawiono na rysunku 2.1.
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Rys. 2.1. Wymiary osi typu A [4]

Do badania zastosowano koło bezobręczowe składające się z wieńca (obręczy), tarczy
oraz piasty. Widok kompletnego zestawu kołowego z zamontowanych kołami na badanej
osi pokazano na rysunku 2.2.
Rys. 2.2. Zestaw kołowy użyty badań

Obliczenia analityczne
Obliczenia analityczne wykonuje się zgodnie z europejską normą EN 13103:2013+A2 [1].
Podczas jazdy pojazdu na zestaw kołowy działają siły pionowe P1 i P2 oraz poprzeczna H.
Jednocześnie na koła działa siła reakcji pionowej toru Q1 i Q2 oraz poprzecznej Y1 i Y2.
Moment zginający Mx w dowolnym przekroju obliczany jest przy wykorzystaniu uprzednio obliczonych sił: P1, P2, Q1, Q2, Y1, Y2 oraz Fi. Układ sił przedstawiony na rysunku
3.1 jest najbardziej niekorzystnym przypadkiem obciążenia osi zestawu kołowego, czyli
asymetryczne rozłożenie sił. Kierunki sił Fi spowodowane masami nieusprężynowanych
elementów, wybrano w taki sposób, że ich działanie na zginanie dodaje się do działania
spowodowanego przez siły pionowe. Środek ciężkości pojazdu został oznaczony literą G.
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Rys.3.1. Układ obciążeń osi [1]

Standardowo dla osi tocznych wykonuje się obliczenia dla dwóch rodzajów obciążeń pochodzących od mas w ruchu oraz hamowania, analizując spiętrzenie naprężeń w przekrojach osi najbardziej narażonych na uszkodzenia. Jednak dla celów porównawczych z innymi metodami badań, w artykule zbadano dwa przekroje, w których zostały umiejscowione
tensometry podczas badania stanowiskowego.
Wartości naprężeń dopuszczalnych przedstawia tabela 3.1. Wartości zostały dobrane
według wytycznych z normy EN 13103:2013+A2 [1]. Uwzględniono w nich współczynnik
bezpieczeństwa S = 1,2 oraz to, że miejsca w których dokonujemy pomiaru są poza obszarami osadzenia.
Tab. 3.1. Maksymalne naprężenia dopuszczalne dla osi pełnych [1]
Typ stali
EA1N

σdop

σdop S=1,2

[MPa]

[MPa]

<200

<166

Dla badanego materiału przyjęto następujące właściwości materiałowe:
moduł Younga: 𝐸 = 210 000 [MPa],
liczba Poissona: 𝜈 = 0,3.

Dane wejściowe potrzebne do obliczeń zostały podane w tabeli 3.2 i oznaczone kolorem niebieskim. Siły na obu pulsatorach podczas badań stanowiskowych zostały dobrane zgodnie
z obowiązującą normą EN 13103:2013+A2 [1]. Niezbędne obliczenia zostały wykonane
na podstawie poniższych wzorów:
- moment górny w środku szerokości wieńca
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- moment dolny w środku szerokości wieńca koła:

- moment wprowadzony w tarczę koła M1-M2:

- siła na obrzeżu koła:

- wskaźnik wytrzymałości:

- moment gnący oś w miejscu tensometru „2os”:

- moment gnący oś w miejscu tensometru „1os”:

- naprężenia w osi w miejscu tensometru „2os”:

- naprężenia w osi w miejscu tensometru „1os”:

Podane i obliczone wartości zestawiono w poniższej tabeli:
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Tab. 3.2. Zestawienie wyników
Siła na pulsatorze górnym

P1

37,40

kN

Siła na pulsatorze dolnym

P2

-81,00

kN

Promień toczny koła

R

0,46

m

Odległość osi pulsatora górnego do środka koła

Lg

1,74

m

Odległość osi pulsatora dolnego do środka koła

Ld

0,26

m

Moment górny w środku szerokości wieńca koła

Mg

65,15

kNm

Moment dolny w środku szerokości wieńca koła

Md

-20,90

kNm

Moment wprowadzony w tarczę koła M1-M2

Mt

86,05

kNm

Siła na obrzeżu koła

Pt

187,06

kN

Odległość środka koła od tensometru „2os” na osi

Li1

0,25

m

Odległość środka koła od tensometru „1os” na osi

Li2

0,30

m

Średnica osi za kołem

d

0,160

m

Wskaźnik wytrzymałości

W

0,000402

m3

Moment gnący oś w miejscu tensometru „2os”

M1

55,80

kNm

Moment gnący oś w miejscu tensometru „1os”

M2

53,93

kNm

Naprężenia w osi w miejscu tensometru „2os” <166

S1
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MPa

Naprężenia w osi w miejscu tensometru „1os” <166

S2
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MPa

Stosunek momentów Mg/Md

t

-3,12

-

Badania numeryczne MES
Aktualnie Metoda Elementów Skończonych jest najszerzej rozpowszechnionym narzędziem służącym do symulacji zjawisk fizycznych. Jest metodą dyskretną, która rozwiązuje
równania różniczkowe w sposób przybliżony. Dzięki łatwej algorytmizacji współczesnych
metod aproksymacyjnych i dużym możliwościom obliczeniowym współczesnych komputerów, możliwe jest wykonanie symulacji komputerowej dla otrzymania poszukiwanego rozwiązania badanego problemu. Zastosowanie MES pozwala również na znaczne
oszczędności poprzez wyeliminowanie wielu badań stanowiskowych. Dzięki niej można
także odpowiednio przygotować model do badań eksperymentalnych poprzez ustalenie
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odpowiednich parametrów pomiaru, czy wskazanie najbardziej korzystnego umiejscowienia tensometrów.
Istniejący schemat metody obliczeniowej przedstawiono na rysunku 4.1. Na etapie modelowania fizycznego określa się rzeczywiste parametry materiałowe przedmiotu badań,
takie jak: masa, gęstość oraz wszystkie właściwości mechaniczne obiektu. Podczas tworzenia modelu matematycznego należy precyzyjnie określić geometrię obiektu i jego elementów. Na etapie obliczeniowym należy wybrać metodę obliczeniową. Wybór ten powinien
być uzależniony od stopnia skomplikowania problemu oraz od dostępnych zasobów oprogramowania i czasu. Jednak trzeba pamiętać, że po wykonaniu obliczeń oraz uzyskaniu wyników powinien nastąpić proces weryfikacji.
Rys. 4.1. Schemat metody obliczeniowej

Analizę wytrzymałości wykonano programem ABAQUS/Standard opartym na Metodzie
Elementów Skończonych w Łukasiewicz – Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”
w Poznaniu. Instytut ten jest jedynym w Polsce ośrodkiem badawczym, który kompleksowo przeprowadza prace związane z badaniami i rozwojem pojazdów szynowych.

Model obliczeniowy
Ocenę wytrzymałości wykonano na podstawie modelu obliczeniowego pokazanego
na rysunku 4.2. Model obliczeniowy obciążono siłami określonymi w punkcie 3. W celu
odwzorowania rzeczywistych podparć osi, w modelu obliczeniowym wprowadzono odpowiednie warunki brzegowe. Układ warunków brzegowych oraz sposób wprowadzenia
obciążenia pokazano na rysunkach 4.3 i 4.4.
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Rys. 4.2. Ogólny model geometryczny badanego obiektu

Rys. 4.3. Schemat warunków brzegowych badanego obiektu

Rys. 4.4. Schemat przyłożenia obciążenia

Dyskretyzacja modelu
Charakterystyczną cechą metody elementów skończonych jest dyskretyzacja geometrii
modelu obliczeniowego. Środkowisko Abaqus/Standard posiada rozbudowaną bibliotekę
elementów skończonych. Można wybierać między elementami heksagonalnymi oraz tetragonalnymi – liniowymi i kwadratowymi.
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W trakcie obliczeń wstępnych dobrano rozmiar oraz rodzaj elementu skończonego, tak
aby uzyskać jak największą zbieżność wyników do ustalonej wartości. W tym celu dostosowano model, by móc użyć każdego dostępnego w bibliotece elementu skończonego
i porównać uzyskane wyniki.
Zbadano i porównano wyniki naprężeń, zmieniając rodzaje elementów skończonych w modelu obliczeniowym osi. Po analizie jakości siatki oraz rozmieszczenia elementów wzdłuż
linii pomiarowych, zdecydowano się na ustalenie globalnego rozmiaru elementów, zgodnie
z danymi zamieszczonymi w tabeli 4.1.
Tab. 4.1. Dane rozmiaru elementu skończonego
OŚ

KOŁO

Globalny rozmiar elementu

20 mm

20 mm

Tolerancja rozmiaru elementu

0.1 mm

0.1 mm

W wyniku końcowego podziału modelu na elementy skończone otrzymano
753 857 węzłów i 212 606 elementów. W modelu zastosowano dwa typy elementów.
W wyniku dyskretyzacji modelu obliczeniowego osi uzyskano 70 046 kwadratowych
elementów tetragonalnych typu C3D10 (czworościenne dostosowane elementy dziesięciowęzłowe, rysunek 4.5). Natomiast w modelu koła uzyskano 142 560 kwadratowych
heksagonalnych elementów typu C3D8R (sześcienne elementy ośmiowęzłowe o trzech
stopniach swobody, rysunek 4.5). Końcowy podział badanego elementu przedstawiono
na rysunku 4.6.
Rys. 4.5. Typy zastosowanych elementów skończonych: a) C3D10; b) C3D8R
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Rys. 4.6. Dyskretyzacja badanego obiektu

Wyniki obliczeń MES
Uzyskany rozkład naprężeń dla badań Metodą Elementów Skończonych pokazano na rysunkach 4.7 i 4.8.
Rys. 4.7. Rozkład naprężeń Hubera-Misesa w modelu zestawu kołowego dla przypadku obciążenia określonego w punkcje 3
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Rys. 4.8. Rozkład naprężeń Hubera-Misesa w modelu zestawu kołowego w miejscach umiejscowienia tensometrów

Badania stanowiskowe – doświadczalne
Badania stanowiskowe zostały wykonane w Laboratorium Łukasiewicz – IPS „TABOR”
na stanowisku 18SB, przeznaczonym do badań wytrzymałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych. Do tego celu dostarczono próbkę w formie pół-zestawu, który składał się
z osi oraz jednego wtłoczonego koła. Badania obejmowały wykonanie próby zmęczeniowej w zakresie 10 mln cykli (odpowiadającej przebiegowi 30 tys. kilometrów). W badaniu
zastosowano tensometry elektrooporowe, których środki znajdowały się odpowiednio
w odległości 300 i 250 [mm] od środka koła (rysunek 5.4).

Opis badań doświadczalnych
Metodyka badania stanowiskowego została opisana w publikacji [2]. Polega na przeprowadzeniu badań na rzeczywistych osiach zestawów kołowych. Układ konstrukcyjny użytej
maszyny zmęczeniowej jest oparty na wykorzystaniu sił odśrodkowych mas wirujących
ze stałą prędkością kątową. Próbka osi o rzeczywistych wymiarach zamocowana jest pionowo do korpusu maszyny, a koło toczne osadzone na osi zamontowane jest specjalnymi
uchwytami kotwicznymi. Siły P1 i P2 (o wartościach odpowiednio: 37,4 i 81,0 [kN]), które
obciążają bezpośrednio próbkę, wywoływane są przez pulsatory odśrodkowe, zamontowane na jej końcach. Pozostałe dwa pulsatory, które wywołują siły Q1 i Q2 służą do dynamicznego wyważania sił, które to działają na fundament maszyny. Zarówno pulsator
górny jak i dolny napędzany jest oddzielnym silnikiem prądu stałego, zasilanym ze wspólnego układu napędowego z pulpitu sterującego. W środkowej części kolumny znajdują
się czujniki bezpieczeństwa, które w przypadku styku z próbką osi powodują niezwłoczne
wyłączenie układu napędowego oraz zatrzymanie maszyny. Jest to krajowe oryginalne
rozwiązanie. Maszyna została wykonana w Zakładzie Przemysłu Metalowego H.CEGIELSKI–POZNAŃ S.A. wg dokumentacji konstrukcyjnej wykonanej w Łukasiewicz – IPS „TABOR”. Układ konstrukcyjny stanowiska wraz z opisem przedstawiono na rysunku 5.2.
Wykres Wöhlera – jest to wykres zależności między wartością naprężeń niszczących próbkę danego materiału a ilością cykli zmian obciążenia tej próbki (rys. 5.1). Na podstawie
rysunku widać, że wykres materiału, z którego została wykonana badana oś po osiągnię-
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ciu wartości 10 mln cykli, zbliża się asymptotycznie do prostej poziomej, która wyznacza
trwałą wytrzymałość zmęczeniową.
Rys. 5.1. Wykres zmęczeniowy Wöhlera

Rys. 5.2. Schemat maszyny zmęczeniowej do badań osi i kół zestawów kołowych

1 – badana próbka, 2 – pulsator obciążający górny, 3 – pulsator obciążający dolny, 4 – pulsator odciążający górny, 5 – pulsator odciążający dolny, 6 – wał Cardana, 7 – przekładnia kątowa,
8 – zabezpieczenie, 9 – mocowanie próbki
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Schemat momentu gnącego na obiekcie przedstawiono na rysunku 5.3.
Rys. 5.3. Wykres momentów gnących

Rys. 5.4. Widok rozmieszczenia tensometrów

Wyniki badań
Wyniki badań stanowiskowych przedstawiono w tabeli 5.1. Bezpośrednim wynikiem
pomiaru tensometrycznego jest wartość odkształcenia, która w oparciu o Prawo Hooke’a przeliczana jest na wartość naprężenia w MPa.
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Tab. 5.1. Odkształcenia i naprężenia występujące w punktach umiejscowienia tensometrów

Nr tensometru

Odległość

Odkształcenia

εmin

Średnia amplituda

εmax

εśr

σa

[mm]

[µm/m]

[µm/m]

[µm/m]

[MPa]

1 os

300

585,5

596,05

590,775

122

2 os

250

608,37

619,48

613,925

127

Opracowanie wyników przeprowadzonych badań
Porównanie uzyskanych wyników z obliczeń analitycznych, badań numerycznych MES
oraz badań stanowiskowych z wartościami granicznymi przedstawiono w tabeli 6.1.
Tab. 6.1. Zestawienie wyników
Nr

Odległość

Obliczenia
analityczne

Badania numeryczne MES

Badania stanowiskowe

Wartość dopuszczalna [1]

σa

σa

σa

[mm]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

1 os

300

134

136

124

σdop
166

2 os

250

139

140

129

166

tensometru

Otrzymane wartości naprężeń w obliczeniach analitycznych badanej osi pojazdu szynowego oraz podczas badań numerycznych opartych na Metodzie Elementów Skończonych
są niemal identyczne. Natomiast w badaniu stanowiskowym otrzymano nieznacznie mniejsze (ok. 10 MPa) naprężenia, niż oczekiwano. Żadna z otrzymanych wartości nie przekroczyła naprężeń dopuszczalnych (z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa równego S=1,2), czyli 166 MPa.

Wnioski
Próbka omawianej osi o rzeczywistych wymiarach w formie pół-zestawu kołowego podczas badania stanowiskowego, została zamocowana pionowo do korpusu maszyny zmęczeniowej, a koło toczne osadzone na osi, zostało zamontowane specjalnymi uchwytami
kotwicznymi. Próbka została także obciążona siłami P1 i P2 o wartościach odpowiednio:
37,4 i 81,0 [kN]. Ze względu na porównawczy charakter powyższych rozważań w obliczeniach analitycznych oraz badaniach numerycznych, opartych na Metodzie Elementów
Skończonych, odwzorowano warunki obciążeń siłami oraz warunki brzegowe z badania
doświadczalnego. W metodzie komputerowej wyznaczono także dokładne powierzchnie,
gdzie zostały umiejscowione tensometry podczas badań eksperymentalnych, tak aby dokładnie sczytać wartości naprężeń, natomiast w obliczeniach analitycznych, zbadano przekroje osi w miejscach osadzenia tensometrów.
Otrzymane wartości naprężeń we wszystkich metodach są bardzo zbliżone, jedynie w metodzie stanowiskowej uzyskano naprężenia niższe o ok. 10 [MPa], niż oczekiwano. Może
to wynikać z tolerancji wymiarów średnic osi. Oś wykorzystana do obliczeń analitycznych
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oraz numerycznych posiadała wymiary nominalne, natomiast wartości wymiarów osi rzeczywistej mogły się lekko różnić, zgodnie z założonymi w normie [4] tolerancjami. Jednak
żadna z otrzymanych wartości nie przekroczyła dopuszczalnych naprężeń zmęczeniowych
(z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa równego S=1.2), czyli 166 [MPa].
Z przeprowadzanych badań wynika, że każda z wykorzystanych metod jest prawidłowa,
ponieważ zarówno badania analityczne, jak i numeryczne odzwierciedliły rzeczywiste
naprężenia, które zostały sczytane z próbki osi badanej na stanowisku doświadczalnym.
Obowiązująca norma na obliczenia osi [1] nakazuje wykonywanie obliczeń metodą analityczną. Jednak na podstawie wykonanych badań można śmiało stwierdzić, że badania symulacyjne, tak samo, jak obliczenia analityczne mogą w przyszłości stanowić alternatywę
dla badań doświadczalnych, szczególnie w początkowej fazie projektowania osi pojazdu
szynowego. Z pewnością pozwoliłoby to zaoszczędzić sporą ilość czasu i energii elektrycznej oraz sprawniej modyfikować geometrię aż do uzyskania końcowego kształtu wyrobu.
Należy jednak pamiętać, że przed wprowadzeniem obiektu do eksploatacji, konieczne jest
przebadanie na stanowisku zmęczeniowym kilku wybranych wyrywkowo z danej serii osi,
w celu sprawdzenia poprawności zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu.
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TOCZNYCH WAGONÓW
TOWAROWYCH
NA BEZPIECZEŃSTWO
SYSTEMU KOLEJOWEGO
Emilia Ejdys, Grzegorz Strzelecki
CEMET S.A.

Wprowadzenie
Wagony towarowe stanowią około 90% struktury użytkowanego taboru w Polsce. Stan
techniczny 34% z nich został oceniony w 2019 r. jako dostateczny, niedostateczny lub zły
[14], dlatego niezwykle istotnym jest jego skuteczne nadzorowanie, a w szczególności
nadzorowanie podzespołów krytycznych dla bezpieczeństwa. Do takich krytycznych podzespołów w wagonach towarowych z pewnością możemy zaliczyć zestawy kołowe wraz
z maźnicami, których zasadniczym elementem są łożyska toczne. Wykonywanie ruchu
obrotowego przez zestaw kołowy wraz jednoczesną możliwością przenoszenia obciążeń,
pochodzących od ostoi i nadwozia wagonu na czopy osi zestawów kołowych oraz obciążeń
wynikających z reakcji toru, jest zapewniane właśnie przez łożyska toczne.

Przyczyny uszkodzeń łożysk tocznych
Niekorzystne warunki pracy decydują o wytrzymałości poszczególnych elementów łożyska i jego trwałości eksploatacyjnej. W trakcie eksploatacji łożysko toczne ulega zużywaniu tzw. niszczeniu normalnemu oraz uszkadzaniu [1]. Widocznymi oznakami zużycia
łożysk są wady powierzchniowe elementów tocznych (wałeczków) oraz pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych. Procesy zużycia prowadzą do uszkodzeń w postaci złuszczeń,
rys, wgnieceń, wżerów, pęknięć i korozji. Większość uszkodzeń łożysk można zakwalifikować do dwóch kategorii: uszkodzenia przedeksploatacyjne i eksploatacyjne. Do pierwszej
kategorii zaliczamy uszkodzenia, które powstają przed (np. w trakcie magazynowania) lub
podczas montażu łożyska. Natomiast uszkodzenia eksploatacyjne powstają podczas pracy
łożyska. Przyczynami prowadzącymi do uszkodzeń łożysk są [13]:



zmęczenie materiału (ulega uszkodzeniu 1/3 łożysk),
problemy ze smarowaniem (ulega uszkodzeniu 1/3 łożysk),
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zanieczyszczenia środka smarnego (ulega uszkodzeniu 1/6 łożysk),
inne powody np. nieprawidłowy montaż (ulega uszkodzeniu 1/6 łożysk).

Uszkodzenia powstałe z powodów smarowania (niewystarczająca ilość smaru, nadmierna
ilość smaru, niewłaściwe okresy wymiany smaru itp.), zanieczyszczonego środka smarnego
oraz nieprawidłowego montażu, zależą głównie od jakości wykonywanych napraw okresowych zestawów kołowych (maźnic) i użytych materiałów. Natomiast uszkodzenia łożysk
z powodu zmęczenia materiału, zależą od cykli obciążeniowych, a więc od sił statycznych,
dynamicznych i udarowych jakie przeniosły łożyska.

Problemy eksploatacyjne łożysk wywołane zmęczeniem materiału
W trakcie eksploatacji wagonów towarowych dochodzi do ciągłych zmian obciążeń przenoszonych przez łożyska. Prowadzi to do powstawania naprężeń szczątkowych w poszczególnych elementach łożyska. W zależności od wartości obciążenia, temperatury
pracy i ilości cykli, naprężenia szczątkowe będą prowadzić do zmian strukturalnych w materiale. Skutkiem tych naprężeń są pęknięcia elementów łożyska tworzone pod powierzchnią materiału. Po pewnym czasie dochodzi do propagacji pęknięć, które rozprzestrzeniają
się w kierunku powierzchni, powodując powstawanie wad powierzchniowych – łuszczenia.
Początkowo proces łuszczenia jest niewielki, jednak wzrastające naprężenia na krawędziach wad powodują rozszerzenie się powierzchni łuszczącej [3]. Poniżej przedstawiono
przykład łuszczenia zmęczeniowego powierzchni elementu łożyska.
Rys. 1. Widok uszkodzenia zmęczeniowego elementu łożyska [autor: G. Strzelecki]

Wzrost obciążeń oraz sił tarcia pomiędzy elementami współpracującymi łożyska, powoduje wzrost jego temperatury – grzania się maźnicy. Długotrwała praca łożyska w tych
warunkach prowadzi do zmian wymiarów geometrycznych pierścieni i ich poluzowania.
Dalsza eksploatacja łożyska z poluzowanymi pierścieniami prowadzi do wytarcia materiału czopa osi, wzrostu luzu w połączeniach i możliwości przemieszczania się pierścieni,
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a następnie do zejścia maźnicy z czopa osi [2]. Bardzo niebezpieczne jest również pęknięcie pierścienia wewnętrznego, które może prowadzić do zablokowania ruchu obrotowego
łożyska i ukręcenia się czopa osi zestawu kołowego.
Rys. 2. Zagrzana maźnica z widocznymi uszkodzeniami elementów łożyska [autor: R. Świerad]

Rys. 3. Pęknięty pierścień wewnętrzny łożyska [archiwum CEMET S.A.]

Zdarzenia kolejowe
Zdecydowanie większość uszkodzeń zmęczeniowych prowadzić będzie do wypadku
np. wykolejenia wagonu towarowego. Tego typu wypadki bardzo często doprowadzają
do powstania znacznych strat w postaci zniszczenia pojazdów kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, a niekiedy nawet do śmierci ludzi.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca
2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejo-
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wym, kwalifikacja przyczyny bezpośredniej poważnych wypadków i wypadków o kategorii
11, dotyczy uszkodzenia lub złego stanu technicznego wagonu.
Jednymi z głośniejszych zdarzeń kolejowych w ostatnich latach były właśnie wypadki kategorii B11, które miały miejsce m.in. w marcu 2017 r. w Geniuszach oraz w maju 2018 r.
we Wronkach.
Rys. 4. Wykolejenie pociągu w Geniuszach [www.wiadomosci.onet.pl]

Rys. 5. Wykolejenie pociągu we Wronkach [www.mojewronki.pl]

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia w Geniuszach było wykolejenie wagonu w wyniku
spadnięcia maźnicy z zestawu kołowego. Przyczyną pierwotną było poluzowanie osadzenia pierścieni wewnętrznych łożysk osiowych na czopie osi, powstanie luzów poprzecznych powodujących wzrost dynamicznych sił poprzecznych, natomiast przyczyną pośrednią było zerwanie zmęczeniowe dwóch śrub i wykręcenie oraz złamanie trzeciej śruby,
które zabezpieczały maźnicę przed zejściem z czopa osi.
Przyczyną bezpośrednią zdarzenia we Wronkach było ukręcenie czopa osi zestawu kołowego, które nastąpiło wskutek zaistnienia przyczyn pośrednich i pierwotnych, jakimi
było zablokowanie łożysk tocznych maźnicy, niewłaściwe wykonanie naprawy okresowej,
podczas której zastosowano używane elementy łożyska różnych producentów i z różnych
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lat oraz przekroczone dopuszczalne wartości luzów w pierścieniu wewnętrznym łożyska
tocznego.
Nie są to pierwsze i, niestety zapewne, nie ostatnie zdarzenia kolejowe spowodowane
złym stanem technicznym wagonu o tak negatywnych skutkach dla infrastruktury kolejowej oraz taboru. Zdarzenia o numerze kategorii 11 występują w podobnej liczbie od lat,
co potwierdzają statystyki opracowywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
dalej „UTK” (rys. 6.). Można jednak zauważyć, że w 2019 r. nastąpił wzrost liczby wyżej
wymienionych zdarzeń w porównaniu do 2018 r.
Rys. 6. Liczba zdarzeń A11, B11 w latach 2013–2019, opracowanie własne na podstawie [14]
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Sama kwalifikacja przyczyny bezpośredniej nie pozwala określić, co tak naprawdę przyczyniło się do powstania danego zdarzenia, dlatego niezwykle istotne jest wskazywanie przyczyn pierwotnych. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez UTK liczba zdarzeń z podziałem na przyczyny pierwotne w zakresie dotyczącym łożysk tocznych w latach 2015–2019
prezentuje się następująco (rys. 7.):
Rys. 7. Liczba zdarzeń B11, C54, według przyczyny pierwotnej w latach 2015–2019, opracowanie własne na podstawie [14]
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Należy jednocześnie zaznaczyć, że zdarzają się jeszcze przypadki, gdy przyczyny pierwotne w Protokołach Ustaleń Końcowych z prac komisji kolejowych są formułowane zbyt
ogólnikowo lub nieprawidłowo, co powoduje, że dane dotyczące uszkodzeń łożysk tocznych wagonów mogą się w rzeczywistości różnić od publikowanych statystyk.
Z danych udostępnionych przez UTK wynika, że w 2018 r. nastąpił znaczny wzrost liczby zdarzeń, których przyczyna pierwotna dotyczyła błędów w utrzymaniu łożyska oraz
uszkodzeń pierścienia łożyska. W 2019 r. liczba zdarzeń związanych z błędami w utrzymaniu łożyska nieznacznie się zmniejszyła, natomiast wzrosła liczba zdarzeń, których przyczyną pierwotną były luzy w pierścieniu łożyska.
Wysoka liczba zdarzeń, których przyczyną pierwotną są błędy w utrzymaniu łożyska może
być spowodowana różnymi czynnikami, w tym m.in. realizacją utrzymania wagonów i ich
podzespołów przez niecertyfikowane warsztaty utrzymaniowe, niewłaściwym nadzorem
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie nad dostawcami (np. brak kontroli międzyoperacyjnych), a także brakiem wewnętrznych standardów przyjętych przez podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie, co do częstotliwości wymiany łożysk uwzgledniających ich
graniczną trwałość.
W odniesieniu do zdarzeń związanych ze stanem technicznym wagonów, najczęściej
występującą przyczyną w 2019 r. (podobnie jak w 2018 r.) było uszkodzenie elementów
układu hamulcowego. Patrząc jednak przez pryzmat, nie tylko poszczególnych przyczyn,
a elementów pojazdu, można zauważyć, że najwięcej zdarzeń (107 w 2019 r.) ma związek
ze stanem łożyska i jego elementów. Od 2017 r. utrzymuje się stały, około 90%, udział
przyczyn zdarzeń związanych z obydwoma wyżej wymienionymi komponentami, przy
czym łożyska odpowiadają za ok. 60% zdarzeń. Przez kolejne lata zmianom ulegała struktura poszczególnych przyczyn związanych z układem hamulcowym lub łożyskami, jednak
ogólny trend dotyczący kluczowego znaczenia tych dwóch komponentów taboru pozostaje bez istotnych zmian [14].
Przytoczone statystyki potwierdzają, jak istotnym elementem wagonu towarowego są łożyska toczne zestawów kołowych, a ich stan techniczny, w tym właściwie określona trwałość eksploatacyjna, jest krytyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zdaniem autorów zasadne jest wyznaczanie trwałości łożysk jako granicznej ilości
obrotów lub maksymalnego przebiegu kilometrów łożyska, jednak najprostszym sposobem wyznaczenia trwałości łożysk jest określenie maksymalnego okresu ich eksploatacji.

Obciążenia działające na łożysko toczne
Łożyska toczne, obecnie eksploatowane w wagonach towarowych, pochodzą (w znacznej
części) z wytwórni krajowych, w tym z Fabryki Łożysk Tocznych w Poznaniu i były wyprodukowane jeszcze przed 1989 r. [4]. Spełniały one wymagania ówcześnie obowiązującej
normy BN-71-1131-07 [7], więc zgodnie z nią należy przyjąć, że nośność dynamiczna łożyska walcowego o wymiarach 120 × 240 × 80 mm wynosi 420 [kN], a łożyska o wymiarach
130 × 240 × 80 mm wynosi 480 [kN]. Należy spodziewać się zatem, że przy stosowanym
jednakowym obciążeniu masą wagonu w stanie ładownym (80 000 kg), trwałość dla łożyska o wymiarach 130 × 240 × 80 mm będzie wyższa.
Wobec powyższego, do wyznaczenia trwałości nominalnej łożysk stosowanych w wagonach towarowych eksploatowanych w naszym kraju, przyjęto parametry łożyska walco154

wego o wymiarach 120 × 240 × 80 mm (w celu wyznaczenia minimalnej trwałości dla obu
ww. łożysk).
Podstawą obliczeń trwałości łożyska tocznego jest znajomość sił działających na łożysko,
zmienności sił w czasie, średnicy czopa osi i prędkości obrotowej zestawu kołowego oraz
znajomości parametrów łożysk w tym w szczególności nośności.
Na łożyska toczne podczas jazdy wagonu towarowego działają następujące siły (rys. 8.):



promieniowe pionowe pochodzące od mas usprężynowanych wagonu, przekazywane przez resory bądź sprężyny śrubowe i korpusy maźnic na łożyska,
osiowe, działające wzdłuż osi zestawu kołowego, wynikające z nabiegania obrzeży kół na szyny na odcinkach prostych i łukach (siły prowadzące), przekazywane
z osi zestawu kołowego poprzez łożyska toczne na nadwozie wagonu.

Rys. 8. Model obciążenia łożyska: a) siłami rzeczywistymi, b) siłą równoważną [11]

Metodyka obliczeniowa wymaga wyznaczenia równoważnego obciążenia dynamicznego
łożyska. Równoważne (zastępcze) obciążenie łożyska jest definiowane jako obciążenie,
pod którego działaniem skutek zmęczenia materiału będzie taki sam, jak pod wpływem
działania obciążeń rzeczywistych [12]. Obciążenie równoważne dynamiczne oblicza się
z ogólnego wzoru (1) [9]:
(1)
gdzie:
Fr – rzeczywiste obciążenie promieniowe łożyska [kN]
Fa – rzeczywiste obciążenie osiowe łożyska [kN]
X – współczynnik obciążenia promieniowego
Y – współczynnik obciążenia osiowego
Rzeczywiste dynamiczne obciążenia łożyska (promieniowe i osiowe) określa się z obciążenia statycznego zestawu kołowego. Wartości powyższych obciążeń wyznaczono w pracy
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[6] i na ich podstawie obliczono równoważne (zastępcze) obciążenie, którego wartość wynosi: Pr = 69,5 [kN].

Trwałość nominalna (podstawowa) łożyska
Norma ISO 281 [9] definiuje trwałość łożyska jako trwałość nominalną w odniesieniu
do pojedynczego łożyska lub grupy łożysk pozornie identycznych, pracujących w takich
samych warunkach. Trwałość łożyska rozumie się jako liczbę obrotów, liczbę godzin pracy przy danej prędkości obrotowej lub liczbę kilometrów przebiegu, które łożysko zdolne
jest przenieść do chwili wystąpienia uszkodzenia zmęczeniowego. Liczne doświadczenia
wykazały, że zjawisko zmęczenia materiału przebiega nieregularnie i dla pozornie identycznych łożysk pracujących w tych samych warunkach, może zmieniać się w szerokich
granicach. Z tego powodu przyjęto za trwałość umowną taką liczbę obrotów, jaką osiągnie
bez objawów zmęczenia 90% badanych łożysk. Nominalna trwałość jest oznaczona jako
L10 w milionach obrotów. Nominalną trwałość łożyska można wyznaczyć przy pomocy
wzoru (2) [9]:
(2)
gdzie:
Cr – nominalna nośność dynamiczna [kN] (przyjęto Cr = 420 [kN] dla łożysk o wymiarach
120 × 240 × 80 mm)
Pr – równoważne obciążenie dynamiczne [kN]
p – współczynnik – dla łożysk walcowych p = 10/3 [-]
Trwałość łożyska tocznego może być również określona jako zdolność pokonania określonej drogi i wyrażona w milionach kilometrów. Powyższą wartość można wyznaczyć przy
pomocy wzoru (3) [8]:
(3)
gdzie:
D – obliczeniowa średnica koła zestawu kołowego [m] (D = 0,88 m dla nominalnej średnicy
koła 0,920 m)

π – liczba pi (~3,14) [-]
Na podstawie wzorów (2) i (3) obliczono wartości trwałości nominalnej łożyska:

Otrzymany wynik wskazuje, że przy niezawodności na poziomie 90%, trwałość nominalna
łożysk walcowych o wymiarach 120 × 240 × 80 mm wynosi 1,11 [106 km]. Poniżej przedstawiono obliczeniową (nominalną) trwałość łożysk tocznych w zależności od warunków
eksploatacji, tj. rodzaju pojazdu szynowego, w którym zostały zastosowane.
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Rys. 9. Trwałość łożysk dla różnych rodzajów pojazdów według BN-71-1131-07 [7]
Lp.

Rodzaj pojazdu szynowego

Obliczeniowa trwałość nie mniejsza niż [km]

1.

Zespoły trakcyjne spalinowe i elektryczne
dalekobieżne oraz wagony osobowe

3 000 000

2.

Lokomotywy spalinowe i elektryczne liniowe
i uniwersalne

2 500 000

3.

Zespoły trakcyjne dla komunikacji
podmiejskiej

1 500 000

4.

Lokomotywy spalinowe manewrowe

1 000 000

5.

Wagony towarowe

1 000 000

Na tej podstawie można stwierdzić poprawność przyjętej metodyki, a wartość nominalnej
trwałości łożysk (pomimo przyjętych uproszczeń) pokrywa się z wymaganiem zamieszczonym w normie BN-71-1131-07.

Trwałość eksploatacyjna łożyska
Trwałość nominalna może znacznie odbiegać od trwałości eksploatacyjnej uzyskanej
w określonym rozwiązaniu technicznym. Trwałość eksploatacyjna jest faktyczną trwałością łożyska, osiągniętą w rzeczywistych warunkach pracy do momentu jego uszkodzenia
zmęczeniowego. Zależy ona od różnorodnych czynników [13] wpływających na warunki
pracy łożyska, w tym od: smarowania, poziomu zanieczyszczenia w otoczeniu łożyska, jakości montażu, niewspółosiowości, obciążenia, prędkości obrotowej, temperatury pracy
oraz poziomu drgań. Biorąc pod uwagę powyższe, producent łożysk SKF zaleca wyznaczenie trwałości nominalnej modyfikowanej.
Równanie trwałości nominalnej modyfikowanej (4) ma postać [11]:
(4)
gdzie:
a1 – współczynnik niezawodności (przyjęto niezawodność na poziomie 90%)
aSKF – współczynnik modyfikacji trwałości SKF
L10 – trwałość nominalna (podstawowa) [106 obr.]
Metodyka wyznaczenia trwałości modyfikowanej według SKF uwzględnia podobnie, jak
norma ISO 281 [9], korekcję trwałości nominalnej dla pożądanego poziomu niezawodności, specjalnych własności materiału, w tym granicznego obciążenia zmęczeniowego
Pu i warunków pracy (smarowania i poziomu czystości). Współczynnik modyfikacji trwałości aSKF wyznaczony został w pracy [6] i wynosi aSKF = 0,8.
Na podstawie wzoru (4) obliczono wartość trwałości nominalnej modyfikowanej łożyska:

Korzystając z równania (3) można obliczyć wartość nominalnej modyfikowanej trwałości
wyrażonej w milionach kilometrów:
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Otrzymany w ten sposób wynik trwałości nominalnej modyfikowanej łożysk niewiele różni się od wymagań stawianych przez UIC w Karcie 510-1 [10]. Kierując się powyższymi wymaganiami [10] oraz doświadczeniami, jakie posiadają producenci łożysk [8], [11]
w zastosowaniach w pojazdach szynowych, zdecydowano się przyjąć do dalszych analiz,
trwałość łożysk na poziomie 0,8 [106 km].

Graniczny wiek łożyska
Kwalifikacja łożysk tocznych w oparciu o cykle obciążeniowe może powodować pewne
trudności dla personelu wykonującego naprawy okresowe, dlatego proponuje się powiązanie trwałości łożyska z jego wiekiem poprzez średnią wartość przebiegu wagonów
w skali roku. Tego typu podejście komplikuje brak zainstalowanych na wagonach towarowych urządzeń rejestrujących rzeczywiste przebiegi, w odróżnieniu od pojazdów trakcyjnych czy wagonów osobowych. W celu wyznaczenia granicznego wieku łożyska, należy
wziąć pod uwagę udział przebiegu w stanie ładownym w całkowitym przebiegu wagonów.
Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że proporcja między obydwoma rodzajami stanów (próżnym i ładownym) wynosi 50% do 50% [5]. Uwzględniając powyższe oraz fakt,
iż obciążenie łożyska w stanie ładownym wagonu jest czterokrotnie wyższe niż przy stanie
próżnym, można przyjąć do obliczeń granicznego wieku łożyska jedynie przebiegi wagonów w stanie ładownym.
Wyznaczona średnia wartość przebiegu wagonów w skali roku powinna oddawać rzeczywisty przebieg wagonu w całym cyklu życia łożyska (od montażu łożyska do stanu obecnego).
Trwałość łożyska wyrażoną w latach można obliczyć za pomocą równania (5) lub odczytać
z wykresu (rys. 10.):

(5)
gdzie:
Lnmkm – trwałości nominalna modyfikowana [km]
Płkm – przebieg wagonu w stanie ładownym [km]
Przykład:
Przyjmując, że średni roczny przebieg wagonów wynosi 40 000 km,
to: Płkm = 40 000 : 2 = 20 000 km. Trwałość łożyska zatem wynosi
800 000 km : 20 000 km = 40 lat.
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Rys. 10. Wykres trwałości łożysk tocznych wagonów towarowych, opracowanie własne
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Podsumowanie
Stan techniczny łożysk tocznych zestawów kołowych ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo transportu kolejowego, co potwierdzają skutki zaistniałych w ostatnich latach
zdarzeń kolejowych. Właściwe podejście do procesu ich utrzymania oraz określania ich
przydatności do eksploatacji może okazać się niezwykle istotne w procesach realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.
Z analizy przyczyn uszkodzeń łożysk tocznych zestawów kołowych wynika, że dominującymi czynnikami prowadzącymi do ich awarii są procesy zmęczeniowe materiału oraz
związane ze smarowaniem. Wyznaczając trwałość łożysk konieczne jest zatem uwzględnienie obu tych procesów jako kluczowych i decydujących o niezawodności łożysk. Umożliwia to zaprezentowana metoda obliczeniowa – modyfikowanej trwałości nominalnej.
Przedstawione obliczenia wskazują, że trwałość łożysk tocznych, wyprodukowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniejszych, stosowanych w wagonach towarowych wynosi
około 800 000 km.
Powiązanie trwałości modyfikowanej z wiekiem łożysk (poprzez uwzględnienie rzeczywistych przebiegów wagonów) umożliwia prowadzenie planowej wymiany łożysk w sposób
logiczny. Częstotliwość wymiany łożysk uwzględniać będzie ich faktyczny stan techniczny, w tym ilość przeniesionych cykli obciążeń. Takie podejście jest również uzasadnione
ekonomicznie, gdyż do wymiany łożysk dochodzi we właściwym czasie. Ma to szczególny
wpływ na koszty napraw okresowych wagonów eksploatowanych przez przedsiębiorstwa,
których tabor ma małe przebiegi kilometrowe w skali roku.
Metoda ta również pozwala w prosty sposób określić wymagania (oprócz wymagań wymiarowych i wizualnych) kwalifikacji łożysk do dalszej eksploatacji. W oparciu o tę metodę
powinny być kwalifikowane zarówno łożyska, jak i jego poszczególne elementy tj. pierścienie wewnętrzne. Takie podejście w celu określania przydatności do eksploatacji łożysk
tocznych umożliwi właściwą realizację ich utrzymania i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego.
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CZYM JEST ZAPLECZE
TECHNICZNE DO OBSŁUGI
TABORU KOLEJOWEGO I JAK
WPŁYNIE
NA BEZPIECZEŃSTWO
PRZEWOZÓW
Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
W pierwszym kwartale 2022 r. spółka Koleje Małopolskie odbierze gotowe zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego. Jest to szansa nie tylko dla małopolskiej kolei, ale
także gwarancja jeszcze wyższego bezpieczeństwa podróżnych. Czym są Koleje Małopolskie i dlaczego zaplecze techniczne jest koniecznością, a nie zwykłym kaprysem?

Koleje Małopolskie Sp. z o.o. – młody przewoźnik z wielkimi możliwościami
Koleje Małopolskie Sp. z o.o. to młody polski przewoźnik kolejowy, który został powołany w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego
poprzez zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego. Spółka powstała w 2013 r., czyli niespełna 7 lat temu, działalność przewozową rozpoczęła w 2014 r., a pierwszy inauguracyjny
przejazd odbył się 6 listopada 2014 r. na trasie Wieliczka Rynek-Kopalnia–Kraków Główny. W Małopolsce lata 2010–2030 od samego początku miały być czasem rozwoju infrastruktury i zakupu taboru tak, aby zapewnić odpowiednią podaż dla już istniejącego, ale
i prognozowanego popytu, a przez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa doprowadzić
do zwiększenia dostępności transportowej regionów Małopolski oraz udziału transportu
kolejowego w przewozie pasażerów. Koleje Małopolskie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego sukcesywnie ten plan wdrażają, budując nowoczesny
wizerunek regionalnego przewoźnika kolejowego.
Obecnie Spółka, stawiając na rozwój, inwestuje zarówno w personel, jak i w tabor, obsługując 4 trasy główne oraz 2 połączenia wakacyjne, które cieszą się sporym zainteresowaniem podróżnych, a są nimi:




SKA1 | Wieliczka Rynek-Kopalni –Kraków Główny–Kraków Lotnisko/Airport;
SKA2 | Kraków Główny–Miechów–Sędziszów;
SKA3 | Kraków Główny–Tarnów;
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Kraków Główny–Nowy Sącz/ Krynica-Zdrój–Jasło;
Kraków Główny–Zakopane;
Muszyna–Poprad–Tatry.

Do obsługi tras, o których mowa powyżej, Spółka wykorzystuje nowoczesne elektryczne
zespoły trakcyjne, takie jak Acatus Plus czy Impuls 1, a w niedalekiej przyszłości także Elf II
oraz Impuls 2. Tymczasowo spółka korzysta także z dwóch dzierżawionych pojazdów Feniks, które są niezbędne, aby utrzymać ciągłość połączeń kolejowych w regionie, podczas
gdy część pojazdów musi przejść przegląd P4. Łącznie na ten moment tabor Spółki liczy
24 pojazdy, z czego 17 z nich zostało wydzierżawionych od Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Pojazdy Kolei Małopolskich są jednak nie tylko nowoczesne, ale także dostosowane do potrzeb podróżujących. Oprócz podstawowego wyposażenia, jakim są półki na bagaż (szczególnie przydatne na trasie: Kraków Lotnisko), gniazdka elektryczne czy klimatyzacja, pociągi Spółki wyposażone są również w specjalną platformę dla niepełnosprawnych, miejsce
na rowery czy wózek inwalidzki/dziecięcy, Wi-Fi oraz automaty biletowe.
Spółka nie realizuje jednak tylko przewozów kolejowych. Aby zapewnić łatwy i wygodny
dojazd do stacji kolejowej, a tym samym zachęcić do korzystania z transportu kolejowego,
od 1 stycznia 2015 r. Spółka uruchomiła autobusowe linie dowozowe (ALD), zapewniające
mieszkańcom gminy Wieliczka oraz gmin sąsiadujących, korzystającym z połączeń SKA1,
łatwy i wygodny dojazd do stacji kolejowej. Linie te kursują według rozkładów jazdy skomunikowanych z pociągami i cieszą się dużym zainteresowaniem podróżnych.

Przede wszystkim dla podróżnych
Mimo że Spółka nie działa na rynku transportu kolejowego długo, budują ją osoby, które
kolej znają od lat. Wieloletnia praktyka sprawiła, że przez 6 lat aktywnej działalności Spółki
i realizacji przewozów pasażerskich wyniki są coraz lepsze.
Wykres 1. Udział Kolei Małopolskich wg liczby pasażerów na przestrzeni lat
Udział Kolei Małopolskich
wg liczby pasażerów
2,50%

2,08%

2,00%

1,89%

1,93%

2018

2019

1,50%
0,86%

1,00%
0,50%
0,00%

0,58%
0,01%
2014

2015

2016

2017

Powyższy wykres jasno pokazuje, że usługi świadczone przez Spółkę na przestrzeni lat
cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród podróżnych. Planując przyszłość
małopolskiej kolei, należy mieć na uwadze, że ludzie coraz częściej będą decydować się
na przejazd koleją, a nie samochodem, a co za tym idzie, to na przewoźniku będzie ciążyć
jeszcze większa odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
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W tym aspekcie Koleje Małopolskie Sp. z o.o. wykazały się znacznie wcześniej niż planowano. Gdy zimą 2020 r. ogłoszono ogólnoświatową pandemię, nikt nie spodziewał się
tego, że będzie to tak wielkie wyzwanie dla gospodarki w Polsce, jak i na całym świecie.
Ograniczenia w środkach transportu zbiorowego musiały przynieść za sobą konsekwencje
finansowe, jednak nie to było najgorsze. Wszyscy przewoźnicy zadawali sobie jedno pytanie: jak zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podróżnych podczas walki z niewidzialnym
i nieznanym wrogiem bez prognoz na jej zakończenie? Przede wszystkim szybko. Koleje
Małopolskie niezwłocznie wprowadziły pierwsze działania, które miały na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia się koronawirusem Covid-19. Zakup jednorazowych masek,
rękawiczek ochronnych oraz elektronicznych gwizdków dla drużyn konduktorskich, wyposażenie pojazdów w płyny do dezynfekcji rąk czy przeprowadzanie dezynfekcji pojazdów,
to tylko część działań, które Spółka wprowadziła, aby dbać o bezpieczeństwo podróżnych.

Czym jest zaplecze techniczne i po co tego rodzaju inwestycja
w Małopolsce.
Spółka od początku istnienia miała w planach budowę zaplecza, które zapewniłoby obsługę pojazdów w sposób niezależny od podmiotów zewnętrznych. Projekt „Budowa
i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” jest jednym ze strategicznych inwestycji województwa małopolskiego, mający na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce i dlatego też istotne było, aby rozpocząć
jego realizację jak najszybciej. Utrudnienia związane z wyborem lokalizacji odkładały ten
termin z miesiąca na miesiąc, oddalając wizję realizacji tej inwestycji, jednak w listopadzie
2019 r. doszło do finalnych uzgodnień, które pozwoliły ustalić odbiór gotowego zaplecza
na pierwszy kwartał 2022 r. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020,
Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, z budżetu województwa małopolskiego oraz z środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm Budimex S.A. i KZN Rail Sp. z o.o.
Czym będzie wybudowane zaplecze? Miejscem, gdzie możliwe będą cykliczne przeglądy,
naprawy. Miejscem spełniającym określone warunki stawiane przez producentów taborów w dokumentacji systemu utrzymania, wpływające zarówno na komfort podróżowania, jak i bezpieczeństwo podróżnych. Wykonywane na terenie zaplecza przeglądy będą
podzielone na poziomy: P1, P2, P3:
Przegląd poziomu P1 – wykonywany co kilka dni lub po zrealizowaniu przez pojazd określonego przebiegu kilometrów i polega na sprawdzeniu najbardziej witalnych elementów:
poziomu płynów i materiałów eksploatacyjnych, hamulców, instalacji elektrycznej, przewodów, itp.;
Przegląd poziomu P2 – wykonywany co kilka miesięcy lub po zrealizowaniu przez pojazd
określonego przebiegu kilometrów i polega na wprowadzeniu pojazdu na specjalistyczne
stanowisko i wykonania przeglądu o szerszym zakresie niż P1.
Przegląd poziomu P3 – wykonywany co kilkanaście miesięcy lub po zrealizowaniu przez
pojazd określonego przebiegu kilometrów, czyli mniej więcej w połowie okresu międzynaprawczego. Wykonuje się go na specjalistycznym stanowisku i po wyłączeniu pojazdu
z planowej eksploatacji, w zakresie szerszym niż P2.
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Wszystkie poziomy przeglądów wykonuje się zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU) dla każdego typu pojazdu, a niewykonanie ich w terminie skutkuje wyłączeniem
taboru z eksploatacji, a co za tym idzie braku przewozu pasażerów.
Oprócz przeglądów, o których mowa, niezbędne jest także zapewnienie możliwości obsługi pojazdów kolejowych w zakresie:





dokonywania napraw bieżących i awaryjnych;
całorocznego dokonywania mycia i czyszczenia (myjnia z obiegiem zamkniętym);
odstawiania pociągów w celu sprzątania, wodowania, odfekalniania;
właściwej gospodarki magazynowej niezbędnej do szybkiego reagowania w przypadku zidentyfikowania braków w wyposażeniu itp.

Inwestycja ta będzie mieć także wpływ na aspekty ekologiczne. Priorytetem projektu jest
zrównoważony rozwój, który opiera się na wspieraniu konkurencyjnej gospodarki, która
efektywniej korzysta z zasobów i jest bardziej przyjazna środowisku. Spełniając ten cel,
projekt uwzględnia rozwiązania przyczyniające się do realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie
właściwej izolacji termicznej czy budowę wspomnianej już myjni z obiegiem zamkniętym.
W zakresie energooszczędności budowa zaplecza będzie spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także określa wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla ścian, dachów, stropów obowiązujące od 01.01.2018 r.
Rys. 1. Wizualizacja Zaplecza technicznego wykonana przez Koleje Małopolskie

Zaplecze ma być miejscem, gdzie z przeglądów i napraw korzystać będą mogli wszyscy
przewoźnicy obsługujący połączenia na terenie województwa małopolskiego, czego efektem będzie zwiększenie się liczby miejsc pracy w regionie. Sam budynek będzie dwukondygnacyjny, aby pomieścić zarówno halę napraw, jak i część biurowo-socjalną, warsztatowo-magazynową i myjnię pojazdów, a do jego wyposażenia należeć będą:
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a) instalacje: wodociągowa do celów technologicznych, bytowo-gospodarczych i ppoż.
z hydrantami wewnętrznymi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, instalację podciśnieniową, centralnego ogrzewania z kotłownią/węzłem cieplnym, wentylację mechaniczną, klimatyzacje pomieszczeń biurowych, instalacje technologiczne
– sprężonego powietrza, odladzania i zapiaszczania, kurtyny powietrzne automatycznego otwierania i zamykania wrót wjazdowych do hali, instalacje teletechniczne,
prezentacji multimedialnej, elektroenergetyczne – zasilania i oświetlenia;
b) urządzenia: tokarka podtorowa, suwnica mostowa, urządzenie do pomiaru nacisku kół,
laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół taboru kolejowego, pojazd do napełniania piasku LMU 500L, podnośnik pojazdów szynowych, system odladzania składów
pociągowych z zabezpieczeniem glikolem, ciągnik szynowy, przyrząd do pomiaru
grubości obręczy kół taboru RTH;
c) stanowisko do opróżniania WC oraz wodowania zbiorników, zapiaszczania i odladzania
składów;
d) oczyszczalnia ścieków, będąca częścią myjni pracującej w układzie zamkniętym;
e) sieć i przyłącza elektroenergetyczne SN i NN: zasilanie urządzeń nietrakcyjnych, zasilanie sieci trakcyjnej, elektryczne zasilanie rozjazdów (EOR), oświetlenie torów, rozjazdów, dróg dojazdowych, urządzenia zasilające na torach postojowych, stanowiska
do grzania składów na torach postojowych i odstawczych, instalacja przełączenia
odłączników trakcyjnych związana z wprowadzeniem taboru do hali;
f) układ torowy;
g) sieć sterowania ruchem kolejowym;
h) sieć i instalacje sanitarne sieci telekomunikacyjnych;
i) zbiornik ppoż.;
j) układ drogowy wewnętrzny wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi przy
układzie drogowym wewnętrznym oraz chodnikami z kostki betonowej.
Korzyści, które przyniesie ze sobą nowe zaplecze są oczywiste. Przede wszystkim, wpłynie
na mniejszą awaryjność taboru, ale także na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonania przeglądów, wyeliminuje ryzyko oczekiwania
na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów, powoli na zakup nowych składów
oraz udostępni w Małopolsce nowe miejsca pracy. Zaplecze ma umożliwić stałe kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa przewozów oraz jej systematyczne podnoszenie, przy
jednoczesnym zapewnieniu właściwych warunków pracy dla pracowników wykonujących
czynności obsługowo-naprawcze taboru. Ta inwestycja może nadać szybszy bieg zmianom,
których wprowadzenie, może wnieść kolej na wyższy poziom i zachęcić pasażerów do korzystania z usług przewozowych kolei, która oferuje nową jakość podróży.
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Rys. 2. Wizualizacja Zaplecza technicznego wykonana przez Koleje Małopolskie
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1. Wprowadzenie
Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym, w których zależności realizowane
są w technologii przekaźnikowej, wiąże się z eksploatacją przekaźników klasy N i klasy C.
Proces eksploatacji każdego przekaźnika jest procesem złożonym, a konieczność zapewnienia żądanego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności przekaźnikowych systemów
sterowania ruchem kolejowym obliguje zarządcę infrastruktury, w tym Jastrzębską Spółkę
Kolejową Sp. z o.o., do ciągłego i ścisłego nadzoru nad tym procesem zarówno pod kątem
technicznym, jak i organizacyjnym.
Sieć kolejową Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. stanowią tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jastrzębie, Zofiówka i Pniówek wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz
stacja zdawczo-odbiorcza Pawłowice Górnicze. Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejowa
Sp. z o.o. prowadzi działalność w obrębie bocznic kolejowych: Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Koksowni Radlin w Radlinie, Koksowni Victoria w Wałbrzychu, Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, Koksowni Jadwiga w Zabrzu i KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Z tego powodu przekaźniki eksploatowane w urządzeniach
sterowania ruchem kolejowym przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. zlokalizowane
są w odległych od siebie punktach sieci kolejowej.
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Liczba przekaźników eksploatowanych przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. sięga
blisko 8 tys. sztuk. Typy i daty produkcji przekaźników są bardzo zróżnicowane, a ich rozmieszczenie, z punktu widzenia ilości na poszczególnych stacjach i bocznicach, nierównomierne.
Każdy przekaźnik w czasie jego eksploatacji podlega okresowej kontroli związanej
ze sprawdzeniem prawidłowości działania przekaźnika w ramach tzw. obsługi technicznej
przekaźnika (dalej jako OTP). Częstotliwość wykonywania OTP zależy od typu przekaźnika
i wynika z obowiązujących u zarządcy infrastruktury instrukcji wewnętrznych. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. czasookresy wykonywania OTP określa „Instrukcja obsługi, eksploatacji i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym JSK-E”
(tabela 1).
Tab. 1. Czasookresy obsługi technicznej przekaźników (OTP) w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej
Sp. z o.o.
Typ przekaźnika

Czasookres OTP

JRJ, JRR, JRG ze stykami węgiel-węgiel (C-C)

5 lat

JRB, JRC, JRY, JRV

6 lat

JRM

10 lat

JRK, RK, JRF, ERF, JRG ze stykami srebro-srebro (Ag-Ag)

12 lat

Źródło: „Instrukcja obsługi, eksploatacji i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
JSK-E”
Wymóg przeprowadzenia OTP zobowiązuje do wyłączenia przekaźnika z zależności
w systemie sterowania ruchem kolejowym, co oznacza konieczność fizycznego demontażu przekaźnika z płyty wtykowej (w przypadku przekaźnika wtykowego) lub odłączenia
przewodów na zaciskach na płycie przekaźnika (w przypadku przekaźnika zaciskowego)
i przekazania.
go do firmy zewnętrznej wykonującej OTP (dalej jako punkt OTP). W Jastrzębskiej Spółce
Kolejowej Sp. z o.o. powoduje to wykonanie szeregu dodatkowych czynności o charakterze
organizacyjnym, które obejmują: protokolarne przekazanie przekaźnika ze stacji lub bocznicy do punktu OTP, protokolarne przekazanie przekaźnika z punktu OTP do Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. po wykonaniu OTP, przekazanie przekaźnika na stację lub
bocznicę, ewentualnie przekazanie przekaźnika do magazynu Sekcji Automatyki i Sieci
Trakcyjnej. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że z uwagi na brak możliwości wyłączenia
systemu sterowania ruchem kolejowym (prowadzenie ruchu kolejowego w trybie ciągłym)
przekaźnik, który jest wyłączany z zależności w celu przeprowadzenia OTP, musi zostać
zastąpiony od razu innym przekaźnikiem tego samego typu. W związku z tym odpowiednio
wcześniej należy dostarczyć na stację lub bocznicę odpowiedni przekaźnik.
Uwzględniając lokalizację przekaźników, ich liczbę i rodzaj czynności wykonywanych przez
zarządcę infrastruktury w procesie eksploatacji przekaźników, dostrzeżono potrzebę
wdrożenia systemu, którego głównym zadaniem będzie wspomaganie zarządzania przekaźnikami. W odpowiedzi na to, we współpracy Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju i Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o., zaprojektowano
i wykonano system ewidencji przekaźników JSK SEP.
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2. System ewidencji przekaźników JSK SEP
System ewidencji przekaźników JSK SEP stanowi elektroniczną bazę danych, której obsługa możliwa jest w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej z dowolnego
komputera PC (rys. 1) lub aplikacji mobilnej, zainstalowanej na dowolnym smartfonie z systemem operacyjnym Android (rys. 2).
Rys. 1. JSK SEP – zrzut ekranu z poziomu przeglądarki internetowej.

Źródło: opracowanie własne
Rys. 2. JSK SEP – zrzut ekranu z poziomu aplikacji mobilnej.

Źródło: opracowanie własne
System JSK SEP składa się z serwera łączącego się z bazą danych i udostępniającego API
(rys. 3), poprzez które komunikują się z nim klienci – użytkownicy sytemu. Serwer odpowiedzialny jest za przetwarzanie wszelkich żądań oraz za wykonywanie operacji na danych, gdyż tylko serwer ma bezpośredni dostęp do bazy danych.
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Rys. 3. JSK SEP – struktura systemu.

Źródło: opracowanie własne
Komunikacja klientów z serwerem odbywa się za pomocą protokołu HTTPS. System JSK
SEP bazuje wyłącznie na połączeniach szyfrowanych, natomiast serwer komunikuje się
z bazą danych za pomocą dedykowanego protokołu MongoDb. Zadania serwera można
podzielić na kilka modułów:
I.	Moduł autoryzacji – moduł odpowiedzialny za autoryzację użytkowników (obsługa żądań logowania) oraz zmianę haseł.
II.	Moduł użytkowników – moduł odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich operacji (pobieranie, dodawanie, usuwanie, edycja) na kolekcji „Użytkownicy” w bazie danych.
III.	Moduł lokalizacji – moduł odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich operacji
na kolekcji „Lokalizacje” w bazie danych.
IV.	Moduł typów przekaźników – moduł odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich
operacji na kolekcji „Typy przekaźników” w bazie danych.
V.	Moduł przekaźników – moduł odpowiedzialny za wykonywanie operacji na kolekcji „Przekaźniki” w bazie danych. Jest to główny moduł systemu, który zawiera
najwięcej funkcji, dostarcza m. in. metody zmiany statusu przekaźnika.
VI.	Moduł eksportu danych – moduł pozwalający na eksport danych dotyczących
przekaźników do pliku CSV.
Przy budowie systemu JSK SEP wykorzystano następujące technologie: HTML (struktura
interfejsu webowego), CSS (wygląd klienta webowego), Vue.js (poprawne działanie klienta webowego, wysyłanie zapytań do serwera, przetwarzanie jego odpowiedzi, walidacja
danych wprowadzonych przez użytkownika, odpowiednia prezentacja danych użytkownikowi), Node.js. (działanie serwera, połączenie z bazą danych, obsługa zapytań do bazy
danych, przetwarzanie zapytań klientów i przesłanych danych, autoryzacja użytkowników,
tworzenie plików CSV), MongoDB (baza danych systemu, która przechowuje w bezpieczny sposób wszystkie wprowadzone dane i udostępnia je serwerowi), Xamarin Forms (łączy
C# oraz XAML, aby stworzyć aplikację mobilną), C# (działanie aplikacji mobilnej, wysyłanie zapytań do serwera, przetwarzanie jego odpowiedzi oraz interpretowanie zdarzeń
wykonywanych przez użytkownika) i XAML (wygląd aplikacji mobilnej).
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Grupę użytkowników JSK SEP stanowią pracownicy nadzoru i utrzymania Sekcji Automatyki i Sieci Trakcyjnej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o., bezpośrednio uczestniczący
w procesie eksploatacji przekaźników i w czynnościach związanych z OTP.Z tego powodu
utworzono trzy typy kont użytkowników systemu: Administrator, Inspektor i Automatyk.
Konto Administratora pozwala na zarządzanie kontami użytkowników, edycję i podgląd
bazy danych z przekaźnikami oraz zmianę statusu przekaźnika. Konto Inspektora umożliwia edycję i podgląd bazy danych z przekaźnikami oraz zmianę statusu przekaźnika. Konto
Automatyka umożliwia zmianę statusu przekaźnika.
Podstawą monitorowania za pomocą systemu JSK SEP danego przekaźnika w procesie
jego eksploatacji są umieszczone na każdym przekaźniku dwa kody kreskowe EAN-8 i status przekaźnika w systemie.
Przyjęcie dwóch różnych kodów kreskowych dla każdego przekaźnika wynika bezpośrednio ze sposobu mocowania przekaźnika. Zdecydowaną większość przekaźników stanowią przekaźniki wtykowe umieszczone na stojakach w pomieszczeniach przekaźnikowni.
Umieszczenie kodu kreskowego na obudowie przekaźnika umożliwia jego odczyt, jednak
podczas wykonywania OTP obudowa może zostać wymieniona, co w konsekwencji może
spowodować brak kodu kreskowego na obudowie przekaźnika po odbiorze z punktu OTP.
Z kolei sposób mocowania przekaźnika do płyty wtykowej typu JAZ w pomieszczeniu przekaźnikowni uniemożliwia odczyt kodu kreskowego umieszczonego na podstawie przekaźnika – kod kreskowy nie jest widoczny. Z tych powodów założono wykorzystanie w systemie
dwóch typów kodów kreskowych: kod przekaźnika i kod OTP. Kod przekaźnika umieszcza
się na podstawie przekaźnika i jest w systemie kodem stałym. Zmiana kodu przekaźnika
w systemie może nastąpić jedynie w przypadku uszkodzenia lub zgubienia kodu kreskowego. Wymiary kodu przekaźnika zostały zunifikowane w taki sposób, aby możliwe było
przyklejenie kodu kreskowego na każdy przekaźnik, niezależnie od jego typu. Kod kreskowy
OTP umieszcza się na obudowie przekaźnika i jest on w systemie kodem zmiennym. Zmiana
kodu przekaźnika w systemie następuje po wykonaniu OTP. Przykład lokalizacji kodu przekaźnika i kodu OTP, dla przekaźnika wtykowego typu JRK 10125, przedstawiono na rys. 4.
Rys. 4. JSK SEP – lokalizacja kodu przekaźnika i kodu OTP na przekaźniku wtykowym
JRK-10125.

Źródło: Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Status przekaźnika w systemie informuje użytkownika tego systemu o aktualnym wykorzystaniu przekaźnika w procesie eksploatacji. W tym celu utworzono cztery typy statusów przekaźnika: stojak, zapas, magazyn i OTP. Opis statusów przekaźnika w systemie
przedstawiono w tabeli 2.
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Tab. 2. JSK SEP – typ statusu przekaźnika.
Status przekaźnika

Opis

Stojak

Przekaźnik w obwodzie zależnościowym

Zapas

Przekaźnik rezerwowy na danej stacji lub bocznicy

Magazyn

Przekaźnik w magazynie Sekcji Automatyki i Sieci Trakcyjnej

OTP

Przekaźnik w punkcie OTP

Źródło: opracowanie własne
Każda zmiana sposobu wykorzystania przekaźnika w procesie eksploatacji powoduje
zmianę statusu przekaźnika w systemie, która jest możliwa z każdego rodzaju konta użytkownika, zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Zmiana
statusu przekaźnika w przeglądarce internetowej wymaga wpisania przez pracownika
żądanego kodu kreskowego. Zmiana statusu przekaźnika za pomocą aplikacji mobilnej wymaga wpisania lub zeskanowania przez pracownika żądanego kodu kreskowego. Możliwe
zmiany statusów przekaźnika w systemie przedstawiono w tabeli 3.
Tab. 3. JSK SEP – zmiana statusu przekaźnika
Zmiana statusu

Opis

Stojak-stojak

Zmiana lokalizacji dwóch przekaźników tego samego typu
na stojakach w przekaźnikowni.

Zapas-stojak/stojak-zapas

Montaż przekaźnika z „gorącej rezerwy” w obwodzie
zależnościowym.

Magazyn-OTP

Przekazanie przekaźnika z magazynu Sekcji Automatyki i Sieci
Trakcyjnej do punktu OTP.

OTP- Magazyn

Przekazanie przekaźnika z punktu OTP do magazynu Sekcji
Automatyki i Sieci Trakcyjnej.

Magazyn-zapas

Przekazanie przekaźnika z magazynu Sekcji Automatyki i Sieci
Trakcyjnej na stację lub bocznicę kolejową jako uzupełnienie
„gorącej rezerwy”.

Zapas-Magazyn

Przekazanie przekaźnika ze stacji lub bocznicy kolejowej
do magazynu Sekcji Automatyki i Sieci Trakcyjnej.

Źródło: opracowanie własne
W systemie zaimplementowano mechanizm, który wymusza na użytkowniku zmianę statusu przekaźnika przez wprowadzenie odpowiedniego kodu kreskowego, tzn. kodu przekaźnika lub kodu OTP. Dzięki temu na drodze programowej obniżono poziom ryzyka związanego z błędną zmianą statusu przekaźnika.
Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikowi pracę w trybie online lub w trybie offline.
W przypadku pracy w trybie offline aplikacja automatycznie zapisuje zmiany statusów
przekaźników przeprowadzone przez użytkownika. Po uzyskaniu dostępu do sieci Internet użytkownik za pomocą funkcji synchronizacji danych aktualizuje bazę danych z przekaźnikami.
System JSK SEP z poziomu przeglądarki internetowej pozwala użytkownikowi na dostęp
do narzędzi wspomagających procesy związane z zarządzaniem przekaźnikami:

172









funkcja „Pokaż szczegóły” umożliwia użytkownikowi dostęp do historii zmian
dla wybranego przekaźnika. Użytkownik uzyskuje informację: kto, kiedy i jakiej
zmiany dokonał w bazie danych,
funkcja „Status OTP” informuje użytkownika o ewentualnej konieczności wykonania OTP wybranego przekaźnika. Funkcja może mieć trzy stany: OK (brak
konieczności wykonania OTP), OK+3 (w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące zachodzi konieczność wykonania OTP), NOK (minął termin wykonania OTP). Dzięki
temu zarządca infrastruktury ma możliwość uniknięcia sytuacji, w której przekaźnik eksploatowany jest z przekroczonym terminem OTP,
funkcja „Filtry” pozwala użytkownikowi na wyszukanie w bazie danych przekaźników spełniających żądane kryterium,
funkcja „Sortowanie” umożliwia użytkownikowi uporządkowanie bazy danych
z przekaźnikami według wybranego kryterium,
funkcja „Eksport” pozwala na eksport danych do pliku CSV. W ten sposób użytkownik uzyskuje możliwość importu danych, m.in. do arkusza kalkulacyjnego
Excel i w dalszej kolejności – sporządzenia żądanych analiz i raportów dotyczących np. prognozowanej liczby przekaźników, dla których w założonym okresie
konieczne jest wykonanie OTP.

Dodatkowo aplikację mobilną systemu JSK SEP wyposażono w funkcję wyszukiwania przekaźnika. Użytkownik, w dowolnym czasie i miejscu na sieci kolejowej, może zeskanować
lub wpisać w aplikacji kod kreskowy (kod przekaźnika lub kod OTP) i uzyskać podstawowe
informacje o przekaźniku. (typ, odmiana, numer seryjny, rok produkcji, status przekaźnika, kod przekaźnika, kod OTP, status OTP). Dzięki temu możliwe jest np. odczytanie przez
pracownika utrzymania zarządcy infrastruktury, typu i odmiany przekaźnika w sytuacji,
w której jest to utrudnione lub niemożliwe.

3. Podsumowanie
System ewidencji przekaźników JSK SEP stanowi rzetelne narzędzie dla wspomagania
zarządzania przekaźnikami eksploatowanymi w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. Wykorzystanie kodów kreskowych
w systemie JSK SEP stanowi prostą i skuteczną metodę jednoznacznej identyfikacji przekaźnika kolejowego. Pracownicy zarządcy infrastruktury dysponują na bieżąco danymi
o przekaźnikach w formie elektronicznej, co pozwala zoptymalizować czynności wykonywane w ramach procesów związanych z eksploatacją przekaźników.
Sekcja Automatyki i Sieci Trakcyjnej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. przeprowadziła badania funkcjonalne systemu JSK SEP, które dały wynik pozytywny i umożliwiły
wdrożenie sytemu do użytku służbowego w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że system ewidencji przekaźników
w formie elektronicznej bazy danych i aplikacji mobilnej, przy wykorzystaniu kodów kreskowych, może zostać wprowadzony przez innych zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic kolejowych jako skuteczne narzędzie do wspomagania zarządzania przekaźnikami eksploatowanymi przez te podmioty. Ponadto możliwa jest rozbudowa systemu
o dodatkowe funkcjonalności zdefiniowane przez użytkownika.
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BEZPIECZEŃSTWA KOLEI

ROLA ĆWICZEŃ
SYMULACYJNYCH W PROCESIE
SZKOLENIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
MASZYNISTÓW
Piotr Combik, Małgorzata Michalik
Urząd Transportu Kolejowego
Pracownicy stanowią kapitał podstawowy każdej organizacji. Osiągnięcie oraz utrzymanie
pożądanego poziomu kompetencji personelu świadczy o dojrzałości przedsiębiorstwa pod
względem ekonomicznym oraz organizacyjnym. Dojrzałość ta przybiera także inny wymiar,
gdy zadania realizowane przez personel związane są z aspektami bezpieczeństwa, na przykład w zarządzaniu kryzysowym, działaniach militarnych, ochroną mienia i ludzi, ochroną zdrowia, a także realizowaniu usług transportowych, gdzie błędy wynikające z braków
kompetencyjnych personelu mogą przybierać katastrofalne skutki. Stąd proces szkolenia
i podnoszenia kompetencji pracowników określić można jako strategiczny.
W tym względzie we wszystkich gałęziach transportu kluczowe znaczenie ma poziom
wyszkolenia kierowców zawodowych, pilotów, kapitanów jednostek pływających oraz
maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Ich bezpośredni wpływ na prawidłowość realizacji procesu przewozowego odgrywa niebagatelną rolę dla bezpieczeństwa.
Maszynista – to zawód bardzo trudny, odpowiedzialny i wymagający. To właśnie maszyniści w dużej mierze odpowiadają za bezpieczeństwo, życie i zdrowie nie tylko własne, ale
również swoich koleżanek i kolegów oraz przede wszystkim ogromnej rzeszy pasażerów.
Niewątpliwie są oni jedną z kluczowych grup zawodowych pod względem bezpieczeństwa
ruchu kolejowego. Wynika to z dużego zakresu kompetencji i czynności, które wykonują
podczas swojej pracy. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie wyszkolenie. Jakość tego
wyszkolenia przekłada się wprost na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Maszynista
rozpoczynający pracę w zawodzie powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności
zapewniające bezpieczne prowadzenie pojazdów kolejowych i właściwe reakcje w sytuacjach typowych i nietypowych.
Właściwie ukształtowany proces szkolenia nabiera szczególnego znaczenia dla systemu
kolejowego, jeśli przyjrzymy się statystykom wypadkowości w zakresie zdarzeń kolejowych, których przyczyn upatruje się w tak zwanym czynniku ludzkim, a więc uwarunkowaniach determinujących działania i zachowania ludzkie. Potwierdzeniem tego są między
innymi analizy opracowane przez Urząd Transportu Kolejowego, zawarte w Sprawozdaniu
ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego za rok 2019 [1]. W Sprawozdaniu wskazano,
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że na 149 wypadków1 mających swoje źródło w przyczynach leżących po stronie systemu
kolejowego, aż 48 z nich (32%) związanych było bezpośrednio z niewłaściwym postępowaniem personelu kolejowego (22 wypadki polegające na niezatrzymaniu pojazdu kolejowego przed sygnałem zabraniającym dalszej jazdy albo uruchomieniu pojazdu kolejowego
bez wymaganego zezwolenia, 13 – z wyprawieniem pojazdu po niewłaściwie ułożonej
niezabezpieczonej drodze przebiegu, 13 – z przedwczesnym rozwiązaniem drogi przebiegu i przełożeniem zwrotnicy pod pojazdem). Jednocześnie, na podstawie danych zawartych w Sprawozdaniu w zakresie incydentów kolejowych, wskazane powyżej przyczyny lub
tożsame były źródłem łącznie 191 incydentów2 (15% wszystkich incydentów na sieci kolejowej). Szczególną grupą zdarzeń, których potencjalne konsekwencje stwarzają istotne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są te związane z pominięciem sygnału
zabraniającego dalszej jazdy tzw. SPAD - „signal passed at danger”.
W latach 2018-2019 najczęściej pomijanym był wskaźnik W4 oznaczający miejsce zatrzymania się czoła pociągu na stacji kolejowej i przystanku osobowym (78 zdarzeń). Odnotowano także 67 przypadków pominięcia semafora wskazującego sygnał „stój”, które zwykle
są groźniejsze w skutkach niż zatrzymanie pojazdu poza krawędzią peronową. Nie bez
znaczenia są tutaj również zdarzenia związane z uruchomieniem pojazdu kolejowego bez
wymaganego zezwolenia (33 przypadki) lub pominięciem tarczy manewrowej zabraniającej dalszej jazdy (30 przypadków) [1].
Rys. 1. Podział zdarzeń SPAD ze względu na rodzaj pominiętego sygnału w latach 2018-2019
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Źródło: [1].
Według ustaleń komisji kolejowych, badających przyczyny zdarzeń kolejowych, powody
wskazanego powyżej stanu rzeczy są różne. W latach 2018-2019 dominowały: niedostateczna obserwacja przedpola jazdy, nieprawidłowa obsługa pojazdu lub technika jazdy.
1
2

Tylko na liniach kolejowych (bez udziału zdarzeń na bocznicach kolejowych).
Kategorie: C41, C42, C43, C44, C45, C46 i C48 zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 369).
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Równie często dochodziło do uruchomienia pojazdu bez zezwolenia oraz niedostatecznego zapoznania się z rozkładem jazdy. Występowały również przypadki nieprawidłowej
komunikacji pomiędzy dyżurnymi ruchu a maszynistami oraz prowadzenia rozmów telefonicznych [1].
Rys. 2. Podział zdarzeń SPAD w latach 2018-2019 ze względu na rodzaj przyczyny
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Źródło: [1].
Czynnik ludzki jest dominantą dla zdarzeń SPAD. W prowadzonych postępowaniach komisje kolejowe jednak rzadko wskazują, co determinowało postępowanie maszynisty. W pojedynczych przypadkach wskazywano na zmęczenie (np. z powodu 12 godziny służby).
Więcej informacji można natomiast uzyskać w przypadku zdarzeń związanych z nieprawidłową obsługą pojazdu lub techniką jazdy. Najczęstszą przyczyną jest tutaj późne wdrożenie hamowania. Pewną rolę w zaistnieniu tych zdarzeń mają również niekorzystne warunki
atmosferyczne, które przyczyniają się do wydłużenia drogi hamowania pociągu [1].
Analiza danych w Sprawozdaniu pozwala również na wskazanie pewnej zależności pomiędzy występowaniem zdarzeń SPAD, a stażem pracy maszynistów. W latach 2018-2019
maszyniści ze stażem pracy poniżej roku, którzy stanowili zaledwie 1% ogółu maszynistów, uczestniczyli w 13% zdarzeń SPAD. Wśród aspektów związanych z niewielkim doświadczeniem wskazać można właśnie zbyt późne wdrożenie hamowania oraz działanie
„bez wyczucia” w aspekcie skuteczności hamowania składu. Pracownicy o krótkim stażu
częściej popełniają błędy wynikające z niedostatecznego zapoznania się z rozkładem jazdy. Czynnikiem, który leży u źródeł problemu zwiększonej liczby zdarzeń typu SPAD w grupie maszynistów z krótkim stażem, jest niewątpliwie poziom ich wyszkolenia [1].
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Rys. 3. Struktura wieku maszynistów uczestniczących w zdarzeniach SPAD (po lewej) na tle
ogólnej struktury wieku maszynistów w Polsce (po prawej)
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Źródło: [1].
Warto zadać więc pytanie, jak zatem kształtować proces szkolenia maszynistów,
aby po zdobyciu uprawnień do samodzielnego prowadzenia pociągów mieć pewność,
że maszynista posiada pełen zakres kompetencji, wiedzy i umiejętności do pełnienia tej
odpowiedzialnej funkcji w systemie kolejowym.
Jedną z odpowiedzi na powyższe pytanie jest ukierunkowanie na systematyczne i stałe
zwiększanie udziału ćwiczeń symulatorowych w procesie szkolenia kandydatów na maszynistów oraz doskonalenia zawodowego dla osób czynnych w tym zawodzie. Obok
praktycznej jazdy na pojeździe, koniecznej do pełnego wdrożenia do zawodu, ćwiczenia na symulatorze znacząco podnoszą jakość efektów szkolenia poprzez kształtowanie
i utrwalanie właściwych zachowań „za nastawnikiem”, szczególnie w sytuacjach nagłych
i niebezpiecznych, których zaaranżowanie podczas jazd praktycznych jest niemożliwe.
Symulacja komputerowa stanowi nowoczesne narzędzie pozwalające na uczenie trybu
postępowania i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Daje możliwość wykształcenia i przećwiczenia prawidłowych, pożądanych reakcji na zagrożenia przy zapewnieniu bezpiecznych warunków dla uczącego się. Podczas interaktywnej symulacji
i realistycznego odwzorowania rzeczywistości, z wykorzystaniem bodźców wizualnych
i słuchowych, można istotnie podnieść stopień zainteresowania szkoleniem oraz usprawnić proces zapamiętywania informacji i utrwalania nabytych umiejętności. Zastosowanie
technik symulacyjnych w procesie szkolenia pozwala dodatkowo na obserwację zachowań osób szkolących się i ocenę ich predyspozycji do wykonywania zadań na określonym
stanowisku [2]. Umożliwia to także identyfikację obszarów wymagających doskonalenia,
co w rezultacie znacznie podnosi jakość samego szkolenia, jak i jego efektów w ujęciu
długoterminowym.
Jak pokazują badania prowadzone w ramach transportu drogowego, do najczęściej popełnianych błędów, zarówno w przypadku kierowców z niewielką praktyką, jak i doświadczonych kierowców zawodowych, należą: błędy w ocenie sytuacji, błędy w podejmowaniu
decyzji oraz błędy w technice jazdy [3]. Analizując wypadkowość transportu kolejowego,
kategorie błędów zidentyfikowanych w transporcie drogowym można z powodzeniem
przenieść na kolej, gdzie niewłaściwa ocena sytuacji, niedostosowanie parametrów jaz-
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dy do panujących warunków oraz błędne decyzje skutkują występowaniem opisanych
wcześniej zdarzeń kolejowych. Prowadzenie pojazdu kolejowego, podobnie jak samochodu, wymaga uwzględnienia wielu zmiennych i niezależnych od siebie czynników, których świadoma analiza nie zawsze jest możliwa podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Na pierwszy plan wysuwają się wówczas odruchy i nawyki [3]. Dlatego proces szkolenia maszynistów winien stanowić metodycznie uporządkowany program ukierunkowany na właściwy dobór ćwiczeń praktycznych przy jednoczesnym zindywidualizowanym
podejściu do każdego szkolącego się maszynisty. Podkreśla się, że właściwie dobrany
program szkolenia osób prowadzących zawodowo pojazdy mechaniczne powinien być
zgodny z zasadą stopniowania trudności i spiralności. W pierwszej kolejności eliminuje
się podstawowe błędy, a następnie wprowadza nowe, trudniejsze zagadnienia. Co więcej,
ważne jest dopuszczanie szkolących do popełniania błędów i generowania zachowań intuicyjnych, nierzadko prowadzących do błędnych decyzji, w celu doświadczenia uczucia
bezsilności [3]. Jest to szczególnie istotne dla formowania świadomości zagrożeń i prawidłowej postawy maszynistów.
Wykorzystanie symulatorów i technologii wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality)
w procesie szkolenia zawodowego jest obecnie rozpowszechnione w wielu dziedzinach
gospodarki i nauki. Warto wskazać, że były one wykorzystywane już w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Początkowo w szkoleniu pilotów, a następnie wykorzystywano je także w przemyśle samochodowym – głównie na potrzeby badań wytrzymałości pojazdów
i nowych rozwiązań w zakresie ergonomii. Z czasem symulatorami w ówczesnym kształcie
zaczęły interesować się jednostki badawcze i naukowe. Dziś techniki symulacyjne wykorzystuje się zarówno w edukacji, jak i produkcji. Bez warunków symulacji VR trudno wyobrazić sobie obecnie nowoczesne szkolenie lekarzy, czy wojskowych [4].
Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana szczególnie w tych branżach, gdzie proces
szkolenia w warunkach rzeczywistych jest trudny lub wręcz niemożliwy – na przykład
w branży lotów kosmicznych. Od właściwego, możliwie jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistości, szkolenia zależy powodzenie misji kosmicznych oraz nierzadko zdrowie i życie
astronautów. Swoje zastosowanie znalazła również w górnictwie [5]. Stały rozwój technologii i mnogość możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w sposób naturalny
wkracza więc w kolejne obszary i dziedziny gospodarki, stanowiąc kluczowe narzędzie zarówno w doskonaleniu wytwarzanych dóbr, jak i szkoleniu personelu, czy rozbudowanych
badaniach w zakresie medycyny, psychologii, ergonomii i analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Nie inaczej było także w przypadku wykorzystania symulatorów w procesie szkolenia maszynistów. Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy
i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty z dnia 23 października 2007 r.3 dopuszcza wykorzystanie symulatorów w celu oceny stosowania zasad eksploatacji i działań
maszynisty w szczególnie trudnych sytuacjach w ramach egzaminów praktycznych na zakończenie kursu szkoleniowego. Wskazuje jednocześnie, że „wykorzystanie symulatorów
może być pomocne w efektywnym szkoleniu maszynistów, (…) są one szczególnie użyteczne w szkoleniu w nietypowych warunkach pracy oraz w zakresie rzadko stosowanych
zasad postępowania”. Nie zakłada jednak obowiązkowości wykorzystania symulatorów
3
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w procesie szkolenia, a jedynie zaleca, aby wykorzystywać symulatory najwyższej dostępnej generacji. Nieco bardziej restrykcyjne podejście do wykorzystania symulatorów w procesie szkolenia zakładają polskie przepisy prawa, zobowiązując przedsiębiorstwa wnioskujące o wpis na listę ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów do zapewnienia
możliwości prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem symulatora kolejowego4. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty
z dnia 10 lutego 2014 r.5 wskazuje, że w doskonaleniu zawodowym maszynistów szkolenie
przy użyciu symulatora przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku w wymiarze 3 godzin
i powinno umożliwiać ono ocenę sposobu obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę,
a także jego reakcji w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach
doby. Szkolenie takie powinno być przeprowadzane w sposób umożliwiający odtworzenie
różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych.
Obecnie w Polsce własne symulatory posiada 10 ośrodków szkolenia i egzaminowania
maszynistów. Łącznie na polskim rynku dostępnych jest ponad 20 symulatorów o różnym
poziomie odwzorowania pojazdu i tras kolejowych. Głównym celem funkcjonujących symulatorów kolejowych, wykorzystywanych na polskim rynku jest szkolenie maszynistów
w zakresie obsługi pojazdów i zachowania zasad bezpieczeństwa. Poziom zaawansowania
i odwzorowania warunków rzeczywistych jest w nich niestety zróżnicowany i nie zawsze
mogą zapewnić pełny realizm i immersję w odczuciu osoby szkolonej [5].
Weryfikacja dotychczasowego modelu uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów
kolejowych oraz wnioski z monitorowania bezpieczeństwa systemu kolejowego pozwalają
na określenie słabych stron przyjętego i funkcjonującego obecnie procesu. Wynikają one
w głównej mierze ze specyfiki polskiego transportu kolejowego charakteryzującego się
znacznym rozproszeniem rynku szkoleniowego, zróżnicowanym poziomem kultury bezpieczeństwa w podmiotach, a także stopniem zaawansowania technicznego w zakresie systemów automatycznego nadzoru nad maszynistami (niski stopień wdrożenia ERTMS). Negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ma w szczególności:





brak jednolitego standardu prowadzenia egzaminów oraz bezstronności prowadzonych egzaminów;
wysoki poziom zdawalności egzaminów (przy jednoczesnym widocznym wzroście zdarzeń kolejowych spowodowanych czynnikiem ludzkim);
nieobjęcie egzaminami sytuacji niebezpiecznych i skomplikowanych;
fakt, że egzaminy maszynistów jako jedyne spośród egzaminów w branży transportu nie są realizowane w ramach egzaminów państwowych.

Powyższe wnioski wynikające z kilkuletniego procesu obserwacji i monitorowania systemu szkoleń do zawodu maszynisty stanowiły przyczynek do podjęcia przez Prezesa
UTK działań w kierunku wprowadzenia w polskim systemie prawnym egzaminów państwowych na licencję i świadectwo maszynisty. W tym celu do życia powołane zostanie
Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Projekt zakłada przede
wszystkim wprowadzenie jednolitego państwowego egzaminu na licencję maszynisty,
a także egzaminu na świadectwo maszynisty rozszerzonego o część na symulatorze pojazdu kolejowego. Część egzaminu prowadzona przy wykorzystaniu symulatora będzie miała
4
5

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz
kandydatów na maszynistów z dnia 23 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1566).
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na celu sprawdzenie reakcji egzaminowanego na sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne.
Pozwoli to na rozszerzenie zakresu weryfikacji kwalifikacji kandydatów przed przystąpieniem przez nich do samodzielnego pełnienia obowiązków na stanowisku maszynisty.
Założenia projektowe przewidują, że Centrum wyposażone będzie w symulatory najwyższej klasy, umożliwiające wysoki poziom immersji. CEMM pozwoli na podniesienie poziomu wyszkolenia maszynistów, a jednolity poziom egzaminowania pomoże również zwiększać kulturę bezpieczeństwa. Bezstronność procesu egzaminowania powinna skutkować
także zaufaniem wszystkich uczestników rynku kolejowego, w tym maszynistów i kandydatów na maszynistów.
Poza wyzwaniem, jakim jest planowane wprowadzenie egzaminów państwowych dla
maszynistów z wykorzystaniem symulatora kolejowego, polski rynek staje przed wymaganiami IV pakietu kolejowego. Jednym z aspektów zmian wprowadzonych aktami prawa
unijnego jest zwiększenie uwagi na identyfikację i ograniczanie wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Certyfikowani przewoźnicy i autoryzowani
zarządcy infrastruktury muszą, wraz z wejściem IV pakietu, zapewnić szereg procesów,
gwarantujących że właściwe postawy oparte na zasadach kultury bezpieczeństwa stosowane są zawsze, na każdym szczeblu organizacji. Wykorzystując system zarządzania
bezpieczeństwem należy propagować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, pewności
i uczeniu się, w ramach których zachęca się personel do przyczyniania się do rozwoju bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnianiu poufności. Dlatego nieuniknionym wydaje
się konieczność wzmocnienia i poszerzenia funkcjonujących procedur zarządzania kwalifikacjami personelu kolejowego o szkolenia symulatorowe, pozwalające nie tylko na przyuczenie do pełnienia obowiązków, ale również kształtowanie najlepszych praktyk i właściwych postaw w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji zagrożenia.
Co więcej, symulatory kolejowe mogą stanowić narzędzie służące do badania zachowania prowadzących pojazdy kolejowe w sytuacjach zagrożenia w ruchu kolejowym. Wyniki
uzyskiwane przy ich pomocy mogą stanowić ważne źródło informacji dotyczących wielu aspektów funkcjonowania maszynistów w ruchu kolejowym, tym bardziej, że istnieje
możliwość przeprowadzania jazd testowych, które w warunkach rzeczywistych byłyby
niewykonalne. Aparatura do badań psychofizjologicznych, w połączeniu z symulatorami,
pozwala na przeprowadzanie prac badawczych dotyczących ruchu kolejowego, które bez
wsparcia technologicznego nie są możliwe do zrealizowania. Zważywszy przyszłościowy
rozwój linii kolejowych, symulator pojazdu kolejowego mógłby być stosowany przez psychologów transportu w badaniach nad układem: kierujący pojazdem – pojazd – otoczenie
oraz być wykorzystywany do oceny i badania zachowań maszynistów na nowych i projektowanych odcinkach linii kolejowych, z uwzględnieniem obszarów newralgicznych dla systemu kolejowego (widoczności, dróg hamowania, urządzeń srk) oraz szeroko rozumianego
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Na podstawie powyższych rozważań uznać należy, że zaletą symulatorów jest przede
wszystkim ich bezpieczeństwo oraz powtarzalność scenariuszy symulacyjnych. W połączeniu ze współcześnie stosowanymi metodami diagnostycznymi mogą stworzyć nieocenione
narzędzie, które na skutek dobrze przeprowadzonych analiz wyników badań może przyczyniać się do kreowania wysokich standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i stanowić podstawy do zmian w legislacji związanej z transportem kolejowym. Wykorzystanie symulatorów pojazdów kolejowych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego
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maszynistów oraz prawidłowo przeprowadzone badania i analizy psychotechniczne mogą
przyczynić się do zidentyfikowania obszarów, w których należy zwrócić szczególny nacisk
na prawidłowość szkolenia oraz postępowania maszynistów, a tym samym do zmniejszenia
ryzyka wystąpienia zdarzeń kolejowych różnych kategorii.

Literatura:
[1]

Urząd Transportu Kolejowego, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym w 2019 r., Warszawa 2020.

[2]

Grabowski A., Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników, [w:] Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka,
Nr 4 z 2012 r., str. 18-21.

[3]

Kukiełka L., Woźniak D., Symulatory i trenażery w nauczaniu i szkoleniu kierowców –
zarys problemu, [w:] Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, tom:
R.14, nr 10 z 2013 r., str. 286-292.

[4]

Andysz A., Drabek M. Merecz D., Waszkowska M., Zastosowanie symulatorów
jazdy w badaniach psychologicznych, [w:] Medycyna pracy, tom: 65, nr/wydanie:
5, rok 2010, str. 573-582.

[5]

Bartnik W., Ćwil M., Koncepcja zastosowania symulatora opartego o technologię
wirtualnej rzeczywistości do szkolenia maszynistów w zakresie efektywnego energetycznie prowadzenia pociągu, [w:] Innowacje w polskiej nauce w obszarze matematyki i informatyki. Przegląd aktualnej praktyki badawczej., str. 95-102, wyd: Wydawnictwo Nauka i Biznes, 2017.

182

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
POPRZEZ DOSKONALENIE
ZAWODOWE PRACOWNIKÓW
BEZPOŚRENIO ZWIĄZANYCH
Z PROWADZENIEM
I BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU
KOLEJOWEGO
Łukasz Lubera, Bogusława Samek
PKP CARGO S.A.
Kształtowanie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa i proaktywnego podejścia,
wymaga tworzenia właściwego otoczenia dla wprowadzania takich zasad. Wiele nieprawidłowości występujących w obszarze bezpieczeństwa kolejowego związanych jest
z niewłaściwym podejściem pracowników do tego zagadnienia, wynikającym z braku
wystarczającej świadomości dotychczasowych przyzwyczajeń czy też samej mentalności. Aby skutecznie wychodzić naprzeciw tym problemom, szczególnie ważne są działania, które mogą przynieść wymierne efekty dla poprawy bezpieczeństwa, najlepiej, jeżeli są to działania możliwe do wdrożenia w krótkim czasie, bez konieczności ponoszenia
ogromnych nakładów finansowych. W tym miejscu trzeba wspomnieć o roli, jaką kultura
bezpieczeństwa organizacji może i powinna odgrywać, tworząc i promując odpowiednie
wzorce zachowań i postaw pracowniczych, czyli wzorce godne naśladowania, wspierane świadomą polityką kierownictwa organizacji. Oczywistym jest, że zmiana mentalności
i niewłaściwych przyzwyczajeń zawsze bywa procesem długotrwałym, ale warto ją przeprowadzać i propagować odpowiednie zachowania, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie nie tylko wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa, ale również kultury pracy
w całej organizacji.
PKP CARGO S.A. jako jeden z wiodących przewoźników kolejowych w Europie i niekwestionowany lider w Polsce, świadomy zarówno swej pozycji rynkowej, jak również odpowiedzialności z nią związanej, w sposób zamierzony oraz konsekwentny działa na rzecz
rozwoju kultury bezpieczeństwa. Jedną z wielu inicjatyw jest dbałość o wysoki poziom
doskonalenia zawodowego maszynistów i pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe,
co w przyszłości winno mieć odzwierciedlenie we właściwych wzorcach zachowań i przełożyć się na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jest to szczególnie ważne
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w okresie tzw. „wymiany pokoleniowej” i wzrostu zainteresowania wśród młodych ludzi
zawodami kolejowymi, w szczególności zawodem maszynisty. PKP CARGO S.A. w ciągu
ostatnich lat wyszkoliła kilkuset nowych pracowników drużyn trakcyjnych. Tym bardziej,
w celu zapobiegania zdarzeniom i wydarzeniom kolejowym przedsiębiorstwo przywiązuje
szczególną wagę do przestrzegania przepisów, procedur, jak również zasad dotyczących
bezpiecznego wykonywania pracy przez wszystkich jego członków. Młodym adeptom kolejowej sztuki, będącym na początku kariery zawodowej wpaja natomiast, że zawody kolejowe, w tym zawód maszynisty, to nie tylko przywilej przynależność do elitarnego grona,
ale przede wszystkim odpowiedzialna służba.
Analizując przyczyny wypadków i incydentów można dostrzec, że na zaistnienie znacznej
części z nich istotny wpływ miał czynnik ludzki, a wśród najczęstszych przyczyn wymienić
należy: niedostateczną obserwację drogi przebiegu, nieprawidłową interpretację wskazań
sygnalizatorów, wydawanych poleceń czy obowiązujących przepisów.
Powyższe wnioski potwierdza notowany w ostatnich latach na polskim rynku kolejowym
trend związany z wzrostem liczby zdarzeń kolejowych, które były następstwem błędów
ludzkich. Pozwala to na stwierdzenie, że dotychczas podejmowane tzw. „standardowe”
działania stają się niewystarczające. Wymaga to podejmowania nowych inicjatyw, mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwą obserwacją czy też interpretacją przekazywanych sygnałów.
W celu ograniczenia zdarzeń związanych z błędami pracowników, takimi jak: niezatrzymanie pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej drodze przebiegu, czy najechanie
pojazdu kolejowego na przeszkodę, przeprowadzane są obligatoryjnie, w ramach każdego
z trzech cykli pouczeń okresowych, testy poglądowe dla pracowników drużyn trakcyjnych
oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach ustawiacza i manewrowego. Testy
obejmują w szczególności zagadnienia techniki ruchu i sygnalizacji sieci kolejowej, co jest
niezwykle istotne, w związku z prowadzoną w Polsce na szeroką skalę modernizacją i naprawą infrastruktury kolejowej, a także związanymi z tym częstymi zmianami organizacji
ruchu, a co za tym idzie wzrostem poziomu ryzyka dla możliwości popełnienia błędu.
Analiza testów pozwala na weryfikację aktualności wiedzy w zakresie zmieniających się
przepisów i instrukcji oraz uzyskanie informacji dotyczącej zakresu tematycznego i zagadnień, które wymagają dodatkowego, szczegółowego wyjaśnienia. Tematy stwarzające najwięcej trudności omawiane są na bieżąco na pouczeniach okresowych i doraźnych,
a także podczas jazd instruktażowych oraz odpraw przedzmianowych. Powyższe stanowi
prosty i jednocześnie niezwykle efektywny element procesu doskonalenia zawodowego
pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Pozwala również na przełamanie psychologicznej bariery przed przyznaniem się
do ewentualnych wątpliwości, co do właściwej interpretacji danego przepisu, zauważanej
szczególnie u pracowników o dużym stażu pracy na danym stanowisku.
Jednocześnie wnioski z analizy testów w poszczególnych zakładach Spółki, przekazywane
są po każdym cyklu pouczeń okresowych do właściwej komórki do spraw bezpieczeństwa
ruchu kolejowego i szkoleń tj. Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PKP CARGO
S.A. Informacje te pozwalają na bieżącą aktualizację tematyki pouczeń okresowych dla
pracowników Spółki, co wpływa na systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy zawodo-
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wej pracowników oraz poprawę organizacji pracy. Uwidaczniane w ramach sprawdzianów
problemy w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, dotyczących w szczególności
sygnalizacji i techniki ruchu kolejowego są niezwykle istotną wskazówką przy tworzeniu
programów seminariów przeprowadzanych w ramach narad i konsultacji dla instruktorów
i egzaminatorów odpowiedzialnych za szkolenie, egzaminowanieoraz doskonalenie zawodowe pracowników, bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego.
Inną kluczową formą rozwoju zawodowego są obowiązkowe od 2019 r. szkolenia maszynistów przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego. Zaznaczyć należy, że szkolenia te nie
stanowią egzaminu, który trzeba zdać, lecz są tylko formą doskonalenia zawodowego.
Wśród pracowników drużyn trakcyjnych mają one na celu przygotować i wyrobić nawyki, odpowiedniej reakcji w sytuacjach awaryjnych czy też niebezpiecznych, mogących wystąpić podczas prowadzenia pojazdu kolejowego. W ramach wprowadzenia maszynista
ma możliwość zapoznania się z budową symulatora i odbycia jazdy testowej. Jednocześnie
pracownikom drużyn trakcyjnych przypomina się o poleceniu wydanym przez Członka Zarządu Spółki w zakresie stosowania, jako dobrej praktyki samokontroli, tzw. metody „pointing and calling”, czyli „pokazuj i mów”. Informacje na temat symulowanych sytuacji oraz
reakcji maszynisty na symulowane zdarzenia zapisywane są w Raporcie z sesji szkoleniowej i stanowią załącznik listy kontrolnej.
Raporty te, wraz z listą kontrolną, poza omówieniem przez instruktora prowadzącego
szkolenie ze szkolonym pracownikiem, stanowią cenne źródło informacji dla pionu szkoleniowego, nadzorującego cały proces szkoleń. Wyniki z przeprowadzanych jazd szkoleniowych na symulatorze są zestawiane całościowo i analizowane w okresach kwartalnych.
Prowadzone analizy uwzględniają podział na poszczególne zakłady Spółki i zawierają zestawienia, m.in. w zakresie najczęściej popełnianych błędów w poszczególnych grupach
wiekowych, czy też wśród grup pracowników z określonym stażem pracy na stanowisku
maszynisty. Informacja analityczna stanowi podstawę do opracowania wniosków i na ich
podstawie podejmowania dodatkowych działań, wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Spółce. Powyższe jest realizowane m.in. poprzez konsultacje
indywidualne czy też dodatkowe jazdy instruktażowe z pracownikami, którym przytrafiły
się błędy. Ponadto wszelkie powtarzające się niedociągnięcia oraz wątpliwości interpretacyjne są omawiane i wyjaśniane podczas pouczeń okresowych pracowników drużyn trakcyjnych.
PKP CARGO S.A., chętnie czerpie ze światowych wzorców kształtowania proaktywnych
postaw pracowników w kwestiach bezpieczeństwa. Coraz większym zainteresowaniem
i zrozumieniem ze strony członków organizacji cieszy się wspomniana powyżej, a propagowana wśród pracowników drużyn trakcyjnych Spółki, metoda „pokazuj i mów”, która
pomimo początkowego niepokoju i nieuzasadnionych obaw ze strony środowiska „maszynistowskiego”, zyskuje nowych zwolenników. Technika ta, wywodząca się z Japonii
i promowana jako dobra praktyka przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, polega na wskazywaniu gestem sygnalizatorów oraz wypowiadania ich statusu, co pozwala
w znacznym stopniu ograniczać ryzyko niewłaściwej interpretacji wyświetlanych sygnałów i popełnienia błędu. Potwierdzeniem wzrostu zainteresowania praktyką powtarzania
odbieranych sygnałów przez maszynistów Spółki, są informacje przekazywane przez instruktorów prowadzących szkolenia przy użyciu symulatorów pojazdów kolejowych, za-
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warte w liście kontrolnej, o „powtarzaniu przez maszynistę wskazań sygnałów sygnalizatorów”, jak również sprawozdania z jazd instruktażowych przekazywane przez maszynistów
instruktorów. Ponadto coraz większą powszechność tej metody potwierdzają wywiady
i obserwacje prowadzone w ramach kontroli i audytów związanych z bezpieczną realizacją
procesu przewozowego.
Dodatkowo, uwzględniając zakres prac inwestycyjno-modernizacyjnych oraz działając
w oparciu o europejskie i krajowe przepisy odnoszące się do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Spółka dokonuje zgłoszeń w ramach wymiany informacji w zakresie ryzyka wspólnego z zarządami infrastruktury. Zgłoszenia te są identyfikowane przez
pracowników sieci kolejowej, a są nimi np. nieprawidłowości mogące mieć wpływ na właściwy odbiór oraz interpretację sygnałów i wskaźników (dotyczące m.in. usytuowania lub
widoczności), a tym samym stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Powyższe jest wynikiem konsultacji i analiz prowadzonych przez maszynistów
instruktorów oraz instruktorów z pracownikami zespołu drużyn trakcyjnych i drużyn manewrowych w ramach czynności instruktażowo-kontrolnych.
Pozytywne zmiany wśród swoich pracowników Spółka zauważa już teraz – zarówno w zakresie wzrostu świadomości, jak również w zakresie kształtowania postaw proaktywnych
i rozwoju kultury bezpieczeństwa. Powyższe przekłada się na spadek liczby zdarzeń,
na które determinujący wpływ miały błędy ze strony pracowników tzw. czynnik ludzki.
Ponadto zakłada się, że przy dalszej skutecznej, intensywnej i kompleksowej realizacji
wymienionych w artykule działań, trend w zakresie dalszego obniżania poziomu ryzyka
i spadku liczby zdarzeń, wynikających z błędów popełnianych przez pracowników, zostanie
utrzymany również w następnych okresach.
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KAMPANIA KOLEJOWE
ABC – W TROSCE
O BEZPIECZEŃSTWO
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
KIEROWCÓW I PIESZYCH
Natalia Krapacz
Urząd Transportu Kolejowego
Każdy z nas ma w pamięci doniesienia medialne dotyczące tragicznych zdarzeń, do których doszło na przejazdach kolejowych w Polsce w ostatnich latach. Gdy dowiadujemy
się, że samochód utknął pomiędzy rogatkami, a kierowca nie zdążył opuścić pojazdu, lub
że kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem i nie zauważył nadjeżdżającego pociągu,
przychodzi nam na myśl pytanie: „Jak można być tak nieostrożnym?”. Niestety większość
wypadków na terenach kolejowych jest wynikiem brawury i nieuwagi kierowców oraz pieszych – do 70% z nich dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. dzikich przejściach. W 2018 r. odnotowano 215 wypadków na przejazdach, a w 2019 r. – 199. Z kolei
wypadków na tzw. dzikich przejściach w 2018 r. było 203, a w 2019 r. – 142. Można zaobserwować, że w ostatnich latach maleje ogólna liczba tych zdarzeń, jednak nadal jest
ona bardzo niepokojąca. Alarmujące jest każde nieodpowiedzialne zachowanie kierowców
i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych.
Dlatego warto wdrażać odpowiednie mechanizmy, które z jednej strony zapewnią kompleksową edukację na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a z drugiej – zwrócą uwagę społeczeństwa na problem takich negatywnych, tragicznych zdarzeń. Kształtowanie prawidłowych reakcji oraz rozpoczęcie uświadamiania w zakresie dbania o bezpieczeństwo
powinny nastąpić na możliwie wczesnym etapie edukacji. Stąd pomysł na projekt pn.
„Kampania Kolejowe ABC”. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Urząd Transportu
Kolejowego stworzył wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży. Jest
on realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach projektu powstał
nowoczesny pakiet dydaktyczny do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i przedszkolach. Została także przygotowana ogólnopolska kampania medialna, której głównymi
odbiorcami są najmłodsi pasażerowie kolei i użytkownicy ruchu drogowego.
Na co dzień edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego przemierzają setki kilometrów,
żeby dotrzeć do placówek oświatowych znajdujących się w gminach, w których w ostatnich latach doszło do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych
lub tzw. dzikich przejściach. W szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzą zajęcia,
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podczas których przekazują dzieciom wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy pokazują, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, peronie czy
w pociągu. Nauka z wykorzystaniem m.in. mobilnych miasteczek kolejowych, materiałów
multimedialnych, aplikacji interaktywnej czy aplikacji do symulacji jazdy wspomaga proces zapamiętywania informacji i przyswajania wiedzy przez dzieci. Zajęcia stymulują ich
wyobraźnię, zachęcają do zastanowienia się nad sytuacjami z ich własnego otoczenia oraz
wzmacniają poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Lekcje te cieszą się ogromną popularnością i uznaniem zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Najmłodsi chętnie angażują się w dyskusję na tematy związane
z poruszaniem się po terenach kolejowych i podróżowaniem pociągiem, a po lekcji przekazują informacje rówieśnikom i rodzicom.
Do końca 2021 r. edukatorzy Urzędu Transportu Kolejowego odwiedzą 700 szkół i przedszkoli, w których przeprowadzą zajęcia dla ok. 21 tysięcy dzieci. Od początku trwania
projektu przeprowadzili lekcje już w prawie 500 placówkach oświatowych, spotykając się
z ponad 14 tys. dzieci. Każda grupa biorąca udział w zajęciach otrzymała plakat przypominający o bezpieczeństwie na terenach kolejowych, książki edukacyjne oraz odblaski.
W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” Urząd Transportu Kolejowego w sposób przyjazny
i w zabawnej formie mówi o rzeczach poważnych. W jakich miejscach możemy przekraczać tory? Jak bezpiecznie przechodzić i przejeżdżać przez przejazd kolejowy z rogatkami
i bez rogatek? Jak należy zachowywać się na peronie? Co oznacza żółta linia na peronie?
Dlaczego warto nosić odblaski? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dzieci poznają nie
tylko dzięki zajęciom edukacyjnym, ale także za pośrednictwem ogólnopolskiej kampanii medialnej. Działania prowadzone w mediach mają nowoczesny, dynamiczny charakter i uwzględniają zmieniające się trendy w zdobywaniu przez dzieci informacji. Przekaz
wzbudza pozytywne emocje, zaciekawia i skłania do refleksji. Jest zbudowany na zasadzie:
partnerstwo, a nie dydaktyzm. W ramach kampanii medialnej powstały m.in. spoty edukacyjne, programy telewizyjne, profile w mediach społecznościowych, filmy nagrywane przez
popularnych dziecięcych vlogerów czy billboardy.
Bohaterem kampanii jest sympatyczny nosorożec Rogatek, mieszkaniec Peronowa, który
pokazuje, jak bezpiecznie zachować się na dworcu, w pociągu i w pobliżu torów. Rogatkowi
towarzyszy dwójka młodych przyjaciół – mała Patrycja i jej brat Staś, którzy bezpośrednio
nawiązują do grupy docelowej projektu. Celem Rogatka jest chronienie towarzyszy przed
zagrożeniami. Nosorożec pojawia się we wszystkich spotach, występuje w programach
telewizyjnych, bierze udział w wydarzeniach i piknikach, jego postać jest widoczna na plakatach, billboardach i w materiałach promocyjnych. Dzięki temu za każdym razem, gdy
odbiorcy spotkają się z przekazem, niezależnie od jego formy, rozpoznają znajomą postać.
Rogatka zna już zapewne każde dziecko w Polsce.
W ramach kampanii medialnej powstało 5 spotów edukacyjnych, które można oglądać
w telewizji, internecie, kinach oraz w pociągach. Na antenie TVP ABC emitowany jest program telewizyjny z nosorożcem Rogatkiem – „Twoja kolej”, który przypomina o ważnych
zasadach bezpieczeństwa na kolei, a w stacji MiniMini+ program „Myszka w Paski” zawierający wątki dotyczące właściwych postaw podczas podróżowania koleją. Dzieci uczą się
przez naśladownictwo, dlatego w spotach i programach zostały pokazane sytuacje, które
młodzi podróżnicy będą chcieli zapamiętać i powtarzać. Poprzez obserwowanie Rogatka
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i jego przyjaciół w różnych momentach związanych z podróżowaniem dzieci uświadamiają
sobie istnienie niebezpieczeństw na obszarach kolejowych i poznają właściwe sposoby zachowania. Kiedy wzrasta świadomość oraz wiedza i umiejętności dzieci, zmienia się także
ich postawa. W spotach filmowych bohaterowie zostali pokazani w pobliżu torów, podczas
przechodzenia przez przejazd kolejowy, przed zamkniętym szlabanem, podczas bezpiecznej zabawy na dworze oraz na peronie w oczekiwaniu na pociąg. Rogatek pełni rolę przewodnika, a Patrycja i Staś, korzystając ze wskazówek Rogatka, zachowują się w sposób
modelowy, czyli tak, jak oczekujemy, że powinny zachowywać się dzieci (i dorośli) na obszarze kolejowym. Bohaterowie mają świadomość istniejących zagrożeń, ale odczuwają
spokój. W każdej sytuacji doświadczają pozytywnych emocji, ponieważ intencją UTK jest
to, by dzieci wiedziały, jak należy się zachować, a jednocześnie kojarzyły podróżowanie pociągami z niekończącą się przygodą.
Naśladownictwo jest naturalnym sposobem uczenia się. Dzieci naśladują zachowania dorosłych, a także swoich kolegów i koleżanek, ponieważ w taki sposób mimowolnie opanowują nowe umiejętności. Słuchając jak inni, w tym fikcyjne postacie z bajek, radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, same uczą się, jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
Małe dzieci często dosłownie naśladują zachowania opiekunów, próbując robić to, co oni.
Są przy tym zupełnie bezkrytyczne. Starsze także obserwują zachowania ważnych dla
siebie osób, przyjmując, że są one właściwe. Dla nich jednak tak samo istotna, a niekiedy
nawet ważniejsza, jest opinia rówieśników. Dlatego do projektu zostali zaangażowani dziecięcy vlogerzy popularnych kanałów serwisu YouTube. Przygotowali oni filmy, w których
zachęcają do nauki i zabawy z „Kampanią Kolejowe ABC”. W swobodny sposób przekazują
najważniejsze informacje o tym, jak bezpiecznie podróżować pociągiem oraz jakich zasad
przestrzegać, przebywając na terenach kolejowych.
W ramach projektu powstały także ciekawe materiały multimedialne. Zostały one opublikowane na stronie www.kolejoweabc.pl, by ułatwić rodzicom i nauczycielom samodzielne
przekazywanie dzieciom wiedzy. Na stronie dostępne są scenariusze zajęć w formie elektronicznej oraz multimedialne oprogramowanie do prowadzenia zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III i IV-VI. Jest ono wykorzystywane w trakcie lekcji prowadzonych przez edukatorów w placówkach oświatowych, jednak z powodzeniem można
wykorzystać je w domu lub podczas zajęć szkolnych lub przedszkolnych. Została stworzona także edukacyjna gra „Kolejowe ABC” na smartfony, w ramach której Urząd Transportu
Kolejowego organizuje konkursy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski.
Podczas rozgrywki dzieci uczą się poprzez zabawę. W 2019 r. i 2020 r. w każdym z konkursów nagrodą główną dla zwycięskiej klasy była 5-dniowa wycieczka na zieloną szkołę,
podczas której uczniowie skorzystali z popularnych atrakcji turystycznych i wzięli udział
w kolejowych grach i warsztatach.
Ponadto w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” organizowane są otwarte pikniki edukacyjne
dla całych rodzin. W 2019 r. odbył się duży piknik edukacyjny w krakowskim Parku Jordana z okazji Dnia Dziecka, a podczas wakacji zorganizowane zostały cztery pikniki w miejscowościach nadmorskich. Wydarzenia te przyciągnęły ponad 21 tys. osób. W 2021 r.
odbędą się kolejne takie pikniki. W 2019 r. została również zorganizowana „Akcja Mural”
– konkurs na najlepszą pracę plastyczną prezentującą zasady bezpieczeństwa na terenach
kolejowych. Wzięło w niej udział ponad 19 tys. osób. W czerwcu 2020 r. zwycięski projekt
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został przeniesiony przez profesjonalnych muralowców na ścianę budynku przy Placu Zawiszy w centrum Warszawy. Będzie można go podziwiać do końca 2020 r.
Urząd Transportu Kolejowego stworzył wyjątkowy elementarz bezpieczeństwa na kolei.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zajęcia edukacyjne, pikniki i działania interaktywne prowadzone w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Na skutek działań prowadzonych przez UTK grono małych sympatyków Rogatka
wciąż rośnie. Dzieci chętnie uczestniczą w lekcjach i innych aktywnościach, a wychowawcy
wskazują na zasadność edukacji w zakresie bezpieczeństwa we wczesnym etapie rozwoju młodych ludzi. Dlatego UTK uznał, że wskazane jest prowadzenie zajęć edukacyjnych
w dłuższym okresie oraz objęcie działaniami nowych placówek oświatowych. Ważne jest
także zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w procesie propagowania właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu oraz wywołanie dyskusji społecznej wokół tematu
bezpieczeństwa na kolei. Co za tym idzie, istotne jest wzmocnienie oddziaływania poprzez
zwiększenie zasięgu dotarcia, w tym objęcie kampanią medialną, realizowaną na bardzo
szeroką skalę, zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Dlatego zdecydowano się na przygotowanie drugiego etapu projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”. Projekt będzie realizowany na obszarze całego kraju. Umożliwi on poznanie i zrozumienie zagrożeń w pobliżu przejazdów kolejowych i czynnych linii kolejowych
poprzez osobiste doświadczenia, prawdziwe symulacje, dynamiczne pokazy. Edukacja
poprzez zabawę będzie inspiracją do prewencji, utrwalania prawidłowych nawyków, odświeżenia przepisów i weryfikacji ich znajomości wśród odbiorców. Założeniem „Kampanii Kolejowe ABC II” jest dotarcie do jak największej liczby osób, dlatego poza zajęciami
w kolejnych placówkach edukacyjnych będzie realizowana informacyjno-edukacyjna kampania medialna na o wiele szerszą skalę niż w przypadku pierwszego projektu. Powstaną
między innymi nowe spoty reklamowe dostosowane do wieku odbiorców (w tym do grupy
dorosłych: nauczycieli, rodziców, wychowawców), które będą emitowane w mediach powszechnego dotarcia, odbędą się rodzinne pikniki edukacyjne, konkursy i inne aktywności
angażujące dzieci, młodzież i dorosłych.
Przekazywanie wiedzy, umiejętności, doświadczeń i zwiększanie świadomości na temat
zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach kolejowych, stymulująco wpłyną na poprawę
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kolejne działania podejmowane w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” i „Kampanii Kolejowe ABC II” to inwestycja w bezpieczeństwo naszych dzieci i bezpieczeństwo na kolei.
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WZMACNIANIE
NAJSŁABSZEGO OGNIWA
SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA,
CZYLI CO NAM DAJE
WDROŻENIE MODELU
KOMPETENCYJNEGO
Małgorzata Kalata, Agnieszka Kamińska, Krzysztof Kulka
Urząd Transportu Kolejowego
Skoro każdy system bezpieczeństwa jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo czyli czynnik
ludzki, to każda dobrze rozwinięta organizacja staje w którymś momencie przed pytaniem,
w jaki sposób można to ogniwo wzmocnić. Naturalnym wydaje się inwestycja w szkolenie
pracowników, jednakże bazując również na własnych doświadczeniach możemy stwierdzić, że także do szkoleń niezbędne jest podejście strategiczne, szersze. Podejście, w którym działania szkoleniowe wynikają z głęboko przemyślanego planu osadzonego w analizie potencjału personelu oraz celów, które organizacja chce osiągać. Gdy dojdziemy
do takiego wniosku pojawiają się kolejne pytania: jaki jest potencjał personelu, jaki być powinien, czy ludzie zatrudnieni w organizacji zostali prawidłowo zrekrutowani, czy istnieje
przestrzeń do ich rozwoju, czyli kim dysponujemy i kim dysponować byśmy chcieli.
Urząd Transportu Kolejowego od połowy 2016 r. intensywnie wspiera rozwój kadr wykorzystując powołaną do tego Akademię UTK. Zebrane doświadczenia pozwoliły na uruchomienie w 2019 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Określając
zakres projektu kierownictwo Urzędu zdecydowało się na działania dalece wykraczające
poza działalność tylko szkoleniową. Postanowiono podjąć wyzwanie wdrożenia modelu
kompetencyjnego, który objął swoim zakresem wszystkich zatrudnionych w Oddziałach
Terenowych Urzędu inspektorów i który zrewolucjonizował podejście do rekrutacji, rozwoju i ocen pracowników, którzy w terenie weryfikują stan systemu kolejowego w Polsce.
Należy pamiętać, że model kompetencyjny to zaawansowane narzędzie HR składające
się m.in. z systemu (zestawu) najważniejszych dla danej organizacji kompetencji będących
kluczem do realizacji jej strategii wynikających z przyjętej misji i wizji. Nie jest to zatem narzędzie czysto teoretyczne, lecz wręcz przeciwnie bardzo praktyczne. Wychodząc bowiem
od koncepcji, dla której powołana została dana organizacja i przechodząc przez sformułowany w wizji cel, który organizacja chce osiągnąć oraz strategię, która ma celowi temu
zapewnić sukces, wdrażamy konkretne rozwiązanie, które pozwala nam na pozyskiwanie
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i rozwój ludzi, którzy strategię tę mają realizować. Wdrożenie modelu kompetencyjnego
świadczy również o osiągnięciu przez UTK kolejnego szczebla w budowaniu kultury organizacji, w ramach której procesy zarządzania zasobami ludzkimi są spójne ze strategią
urzędu i stają się dla instytucji realnym wsparciem w realizacji jej kluczowych, merytorycznych zadań.
Zbudowanie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego profilu kompetencyjnego
dla inspektorów stanowiło ambitne wyzwanie. Powołano kilkuosobowy zespół, w którego
skład wchodzą przedstawiciele zarówno Oddziałów Terenowych jak i Departamentu Planowania i Nadzoru oraz Biura Dyrektora Generalnego. Tak różnorodny zespół gwarantuje
holistyczne spojrzenie na zadania wykonywane przez inspektorów oraz na kompetencje
konieczne do wykonywania pracy inspektora. By zbudować i wdrożyć profil kompetencyjny inspektora należało wybrać i wyszkolić zespół asesorów, przeprowadzić sesje development center (DC) oraz dokonać szeregu analiz. Efektem tej pracy jest profil kompetencyjny
inspektora, w oparciu o który przeprowadzony został audyt kompetencji miękkich. Dodatkowo pracownicy Wydziału Zasobów Ludzkich dokonali analizy dokumentacji kadrowej
i w oparciu o wcześniejsze ustalenia zespołu, podzielili wszystkich inspektorów na cztery
grupy, uwzględniając ich wykształcenie, staż oraz doświadczenie zawodowe. Wyniki sesji
DC oraz wyniki audytu twardych kompetencji stanowiły punkt wyjścia dla ustalenia planów konkretnych przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w Programie Rozwoju Inspektora.
Powyższe działania pozwoliły na pogłębioną analizę potrzeb organizacji w dziedzinie szkoleń w celu określenia tych obszarów, w których przeprowadzenie szkoleń jest priorytetowe i najbardziej pilne. Podstawowym kryterium w tym względzie, oprócz stwierdzonej luki
kompetencyjnej, było znaczenie Oddziałów Terenowych UTK z punktu widzenia wkładu,
jaki wnoszą w tworzenie wartości dodanej dla urzędu. Analiza stanowisk pracy pozwoliła
określić modelowe wymogi kompetencyjne i na tej podstawie, w oparciu o wyniki sesji DC
oraz w oparciu o wyniki analizy dokumentacji, oceniono stopień rozbieżności między pożądanymi a istniejącymi kompetencjami zatrudnionych pracowników. W ten sposób skonstruowano podstawę określania treści i zakresów konkretnych programów szkoleniowych.
Zbudowany profil kompetencyjny inspektora wpłynął również na zmianę systemowego
podejścia do rekrutacji osób na to stanowisko. Czytelne wymogi już na etapie prowadzenia rekrutacji mają znaczący wpływ na zwiększenie „trafności” wyboru najlepszego
dla Urzędu kandydata do pracy. W oparciu o model kompetencyjny opracowano wymogi
rekrutacyjne oraz wymagania stawiane zarówno kandydatom do pracy, jak i nowo zatrudnianym inspektorom. Tak powstał Program Startowy Inspektora, który reguluje zarówno
kwestie wymagań rekrutacyjnych, jak i kwestie związane z adaptacją i rozwojem nowo zatrudnionych pracowników. Każda rekrutacja na stanowisko inspektora oparta jest o kryteria zawarte w profilu kompetencyjnym. Na podstawie wymagań stawianym pracownikom
opracowano dwunastomiesięczny program rozwoju kompetencji twardych (technicznych)
i miękkich. Takie działanie nie tylko wpływa na skrócenie okresu adaptacji każdego nowo
zatrudnionego inspektora, ale również gwarantuje, że dzięki pozyskanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom pracownik w krótkim czasie osiągnie oczekiwany przez organizację
poziom kompetencji. Naturalna w rozwoju zawodowym inspektora wydaje się być ścieżka rozwoju eksperta lub ścieżka rozwoju umożliwiająca zdobycie kompetencji audytora.
Powyższe ścieżki rozwoju inspektora po zakończeniu pierwszego roku pracy, mogą być
dalej realizowane w oparciu o Program Rozwoju Inspektora. Obecnie trwają prace zwią-
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zane z ustandaryzowaniem tego założenia poprzez budowanie profilu kompetencyjnego
audytora.
Zgromadzone w pracy nad profilem kompetencyjnym inspektora doświadczenia stanowiły podstawę do kolejnych decyzji kierownictwa Urzędu, które otworzyły drogę do zmierzenia się z wyzwaniem zbudowania modelu dla całej organizacji. Działania te są jednakże
znacząco bardziej skomplikowane od tego z czym zespół wdrożeniowy zetknął się w pracy
nad profilem kompetencyjnym inspektora. Tworząc bowiem pierwszy profil analizowano
grupę charakteryzującą się dużą jednolitością, zarówno w zakresie oczekiwanych postaw,
jak i realizowanych zadań. Tymczasem wdrożenie modelu dla całej organizacji wymaga
przeanalizowania wszystkich grup stanowiskowych zarówno pracowników operacyjnych
– jak i kadry zarządzającej. Efektem tych działań nie będzie zatem jeden profil kompetencyjny pracownika, lecz kilka profili, które w zależności od stanowiska będą różniły się poziomami określonych w matrycy kompetencji. Oczywiście w profilach znajdą się również
kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk, co jest związane tym, że ich posiadanie
wymagane jest od każdego pracownika Urzędu Transportu Kolejowego. Profile kompetencyjne pracowników UTK będą składały się na model kompetencyjny, zwany również „Księgą kompetencji”, zawierający spis i opis wszystkich kompetencji, które są uważane za niezbędne do realizacji ustawowych zadań UTK. Kompetencje określone w profilach wraz
z określeniem ich poziomów zdefiniowane zostaną poprzez wskazanie zachowań wymaganych od pracowników zajmujących dane stanowiska. Samo opisanie modelu stanowi wyzwanie, lecz w istocie jest tylko pierwszym krokiem w całym łańcuchu działań związanych
ze wzmacnianiem „najsłabszego ogniwa”. Kolejnymi działaniami będzie przeprowadzenie
audytu kompetencji u pracowników, który pozwoli na określenie luki kompetencyjnej oraz
zaprojektowanie działań mających na celu jej zniwelowanie. Wdrożenie modelu jednoznacznie wpłynie na system rekrutacji albowiem do organizacji dołączać będą wyłącznie
te osoby, które spełnią wymagania modelu. Dla pracowników już zatrudnionych wdrożony
model, poza działaniami szkoleniowymi, przełoży się również na system ocen oraz możliwości awansu wewnętrznego.
Jak zatem wyglądać będzie model kompetencyjny pracownika Urzędu Transportu Kolejowego? Na obecnym etapie prac trudno o jednoznaczną odpowiedź. Należy pamiętać,
że kompetencje to: wiedza, postawa oraz umiejętności, które w zależności od przyjętych
kryteriów podlegają różnej klasyfikacji. I tak możemy mówić o:






kompetencjach organizacyjnych (kluczowych) – wynikają one z wartości, misji
i wizji organizacji. Do ich rozwoju powinni dążyć wszyscy pracownicy niezależnie
od funkcji pełnionej w firmie. Przykładem jest ukierunkowanie na zachowanie
standardów;
kompetencjach hierarchicznych – czyli czynnikach sukcesu wyróżniających poszczególne role lub poziomy organizacji (np. naczelnicy, dyrektorzy). Przykładami
kompetencji z poziomu kierowniczego mogą być delegowanie czy dbanie o rozwój pracowników;
kompetencjach funkcjonalnych – są one powiązane ze specyfiką pracy na danym
stanowisku. Stanowią zestaw zachowań pożądanych u pracowników w ramach
poszczególnych grup funkcjonalnych (np. inspektorzy, audytorzy, kierownicy
projektów), np. w profilu inspektora UTK kompetencje funkcjonalne to: komuni-
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kacja, wywieranie wpływu i asertywność, planowanie i organizacja, analiza i synteza, orientacja na jakość.
Pracujący aktualnie nad modelem kompetencyjnym pracowników UTK zespół zaproponował, by punktem wyjścia dla modelu były trzy kompetencje kluczowe, tj.:





nowoczesność – rozumiana jako otwartość na nowe rozwiązania, proaktywność,
chęć zmiany, dostosowania tego co nas otacza do realiów i możliwości;
profesjonalizm – pod którym kryją się: skrupulatność, umiejętność analizy i syntezy, dokładność, nastawienie na rozwój zawodowy, otwarta komunikacja, przestrzeganie norm i zasad etycznych;
troska o bezpieczeństwo – kompetencja ta dotyczy pracowników wszystkich
komórek organizacyjnych. Kompetencja opiera się na holistycznym spojrzeniu
na bezpieczeństwo. Wymaga się, by każdy pracownik zatrudniony w Urzędzie
miał świadomość jak jego praca przekłada się na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Ta świadomość powinna wpływać na rozwój i pogłębianie wiedzy
ze wszystkich obszarów działalności Urzędu. Podobnie jak działania projektowe,
podejście takie zapewnia lepszą komunikację pomiędzy pracownikami różnych
komórek oraz łamie tradycyjny schemat organizacyjny ograniczający aktywność
pracowników wyłącznie do realizacji zadań własnych i własnej komórki organizacyjnej.

Do szczegółowego zdefiniowania sposobu, w jaki należy rozumieć: nowoczesność, profesjonalizm oraz troskę o bezpieczeństwo zaangażowano działającą w UTK grupę talentową – są to wybrani pracownicy charakteryzujący się dużą aktywnością, zaangażowaniem
i potencjałem pozwalającym na powierzanie im skomplikowanych zadań wymagających
nieszablonowego podejścia oraz kreatywności. Zaangażowanie grupy talentowej miało
również na celu stworzenie definicji jak najbardziej odpowiadających potocznemu rozumieniu definiowanych pojęć, co w przyszłości ma się przełożyć na łatwiejszą ich komunikację i usprawnienie wdrożenia modelu kompetencyjnego. Grupa talentowa zaproponowała, by troskę o bezpieczeństwo zdefiniować jako przede wszystkim odpowiedzialność,
czyli przestrzeganie obowiązujących zasad, których wszyscy musimy być świadomi i konsekwentnie podejmować działania pozwalające na ich doskonalenie. Ciekawa również
wydaje się zaproponowana przez grupę definicja nowoczesności przedstawiona jako dostępność UTK dla interesariuszy zewnętrznych – również za pośrednictwem form komunikacji elektronicznej i Internetu – oraz wewnętrznych, którym zapewniamy nowe technologie w pracy, stanowiące ułatwienie i pozwalające przyspieszyć działania, a także miejsce
umożliwiające rozwój, w którym stosowane są nowoczesne metody zarządzania i motywacji, otwarte na potrzeby i inicjatywy pracowników. Natomiast profesjonalizm zdaniem
grupy talentowej to działanie według określonych zasad zapewniających przejrzystość
i uczciwość, mające swoje podstawy w wiedzy i doświadczeniu, które pozwalają budować
zaufanie wobec UTK.
Poza opisanymi powyżej działaniami na chwilę obecną pracujący nad modelem kompetencyjnym zespół opracował również wykaz podstawowych kompetencji dla poszczególnych
grup pracowników Urzędu – tj. dla dyrektora generalnego, dyrektorów, naczelników, specjalistów oraz dla inspektorów. Do każdej grupy stanowisk wstępnie zostały przyporządkowane także oczekiwane poziomy poszczególnych kompetencji. Prace wdrożeniowe zaplanowane zostały do 2022 r i obejmują m.in.: opracowanie wskaźników behawioralnych dla
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profilu kompetencyjnego audytora, audytora wiodącego, trenera, trenera edukatora, kierownika projektu, a także szeroką akcję informacyjną, jak również działania szkoleniowe.
Utrudnieniem w pracach zespołu związanych z wyborem kompetencji było zachowanie
spójności z obowiązującym pracowników służby cywilnej rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie warunków i sposobu prowadzenia ocen okresowych urzędników
służby cywilnej i pracowników służby cywilnej1. Ponadto funkcja audytora i audytora wiodącego podlegać będzie również ocenie wynikającej z normy EN ISO/IEC 17021-1:2015
Ocena zgodności, wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikacje systemów
zarządzania. Innym obszarem, który należy uwzględnić budując profil kompetencyjny audytora, są zapisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja
2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów
odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011.
Kompleksowy system będący wynikiem prac nad modelem kompetencyjnym wydaje się
zatem mocno skomplikowany, co wynika z szeregu aspektów niezbędnych do uwzględnienia przy jego budowie. W istocie jednakże otrzymujemy klarowny obraz tego, jakich postaw i zachowań oczekujemy od naszych współpracowników, a stworzona matryca pozwoli w precyzyjny sposób dokonać oceny tych zachowań w pięciostopniowej skali. Pozostaje
pytanie – co zyska Urząd jako instytucja? Czy te wszystkie działania przełożą się na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce? Podejmując wyzwanie wdrożenia modelu kompetencyjnego kierownictwo UTK jest przekonane, że poświęcony na wdrożenie
czas i energia muszą przynieść realny efekt – tym efektem powinna być zmiana postaw
przekładająca się na gwarancję, że w konkretnej sytuacji pracownik zachowa się we właściwy sposób, że poprawi się jego efektywność, a nakłady finansowe poświęcone na jego
rozwój będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonej pracy. Konsekwencją
wdrożenia modelu powinno być również zwiększenie stabilności składu personalnego zespołu pracowniczego, a co za tym idzie jego mniejsza fluktuacja. Działania te mają prowadzić do stworzenia zespołu, dla którego niezależnie od zajmowanego stanowiska kultura
bezpieczeństwa będzie stanowiła dobro najwyższe, dobro nie uznające kompromisów.
Celem jest zatem wykreowanie zespołu ludzkiego stanowiącego silne oparcie dla systemu
bezpieczeństwa – zespołu, który będzie stanowił monolit, a nie pojedyncze ogniwa łańcucha systemu.

1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania
ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 470)
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EMPLOYER BRANDING – CZYLI
CZŁOWIEK W CENTRUM
ZAINTERESOWANIA
Katarzyna Szadkowska, Sylwester Puczen
Urząd Transportu Kolejowego
„Każdą firmę stać, by być dobrym pracodawcą” – ze słowami Zyty Machnickiej, ekspertki
employer brandingu, wykładowczyni akademickiej i autorki książki „Lepszy pracodawca.
Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi”1, trudno się nie
zgodzić. Jak firma może stać się dobrym pracodawcą? Co może nam pomóc w osiągnięciu
tego celu? Kontynuując nasze rozważania na temat teorii i koncepcji zarządzania przedstawione w I Magazynie Kultury Bezpieczeństwa 2019 mamy zamiar w poniższym artykule
przybliżyć temat employer branding (w skrócie EB) i zachęcić Państwa do działania w tym
zakresie.

Employer branding – co to jest?
Jednym z najczęściej używanych pojęć w ostatnich latach z zakresu zarządzania marketingiem jest marka. Zainteresowanie tym pojęciem obserwujemy w kontekście produktu,
usługi, przedsiębiorstwa, producenta, sprzedawcy, miejsca, lokalizacji, itp. Zarządzanie
marką stanowi istotny element wielu strategii przedsiębiorstw, organizacji, produktów
czy miast. Jest to obszar zainteresowania naukowców z wielu dziedzin, a także praktyków
gospodarczych. Jednym z obszarów zarządzania marką, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, jest „employer branding”. Polskim odpowiednikiem tego pojęcia spotykanym w literaturze jest termin „marka pracodawcy” lub „marka pracodawcy z wyboru”.
Pojęcie employer brandingu zaczęło się pojawiać szerzej na początku XXI wieku.
EB to wszystkie działania mające na celu zbudowanie wizerunku dobrego pracodawcy
w oczach zarówno klientów i potencjalnych kandydatów do pracy, jak i obecnych pracowników. Należy pamiętać, że employer branding powinien być prowadzony na podstawie
długoterminowej strategii, ściśle powiązanej z celami strategicznymi przedsiębiorstwa.
Tylko w takiej perspektywie mają one sens i budują wiarygodność pracodawcy.
Działania EB można podzielić na dwa obszary:


1

wewnętrzny – skierowany do już zatrudnionych pracowników. Jego celem jest
zbudowanie więzi z organizacją i przekonania o wspólnej wizji biznesowej oraz
zaangażowania w dążeniu do wspólnego celu;

„Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi” Zyta Machnicka, Onepress
2020
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zewnętrzny – skierowany do potencjalnych pracowników. Jego zadaniem jest
zbudowanie wizerunku pracodawcy pierwszego wyboru – pracodawcy oferującego ciekawe wyzwania i odpowiednie gratyfikacje.

Do głównych narzędzi wewnętrznego employer brandingu możemy zaliczyć m.in.:












komunikację wewnętrzną;
system wewnętrznych rekrutacji;
onboarding – proces adaptacji nowych pracowników;
jasną ścieżkę kariery w organizacji;
program szkoleń i rozwoju;
politykę personalną, w tym motywatory płacowe i pozapłacowe;
system okresowych ocen pracowniczych;
badanie satysfakcji;
działania integrujące pracowników;
działania wspierające work-life balance;
CSR – działania z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
w szczególności wolontariat pracowniczy.

W ramach zewnętrznego employer brandingu możemy wskazać dwa obszary:



wizerunkowe – działania na szeroką skalę skupione na budowaniu świadomości
marki firmy, jej rozpoznawalności w oczach potencjalnych pracowników;
rekrutacyjne – działania na mniejszą skalę, bardziej skoncentrowane, mające
na celu zatrudnienie osób na konkretne stanowiska.

Do narzędzi zewnętrznego EB zaliczymy m.in.:









stronę www firmy, w tym podstronę/zakładkę praca/kariera;
profile firmy w mediach społecznościowych;
udział w wydarzeniach zewnętrznych np. seminariach, konferencjach itp.;
współpracę z ośrodkami naukowymi i jednostkami edukacyjnymi;
publikacje własne i w mediach;
kampanie wizerunkowe;
ogłoszenia rekrutacyjne w mediach tradycyjnych oraz w mediach elektronicznych;
udział w targach pracy.

Działania employer brandingu leżą na styku aktywności specjalistów ds. public relations
i zasobów ludzkich. Osoby zajmujące się tym obszarem łączą w swoich działaniach wiedzę
i umiejętności obu tych dyscyplin. Jak ważne jest budowanie wizerunku dobrego pracodawcy pokazały ostatnie lata, kiedy firmy zmuszone były konkurować ze sobą coraz mocniej o dobrych kandydatów.

Jak to działa?
Aby móc wprowadzać działania employer brandingowe w firmie należy najpierw ustalić,
jakie są jej kluczowe wartości – Employee Value Proposition (w skrócie EVP). EVP to pakiet
korzyści, który pracodawca oferuje pracownikom. Są to korzyści racjonalne (np. stabilność
zatrudnienia, benefity pracownicze, możliwość rozwoju, zapewnienie work-life balance), a także korzyści emocjonalne (np. satysfakcja z pracy, pozytywna atmosfera w firmie,
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wartości, relacje między ludźmi, prestiż, CSR). W tym celu warto przeprowadzić badania
satysfakcji, zaangażowania, czy też indywidualne wywiady z pracownikami. Poznanie elementów, które motywują pracowników do pracy, daje szansę na podjęcie odpowiednich
i efektywnych działań w tym kierunku. Wartości, które są unikatowe, są również wyróżnikiem firmy i będą atrakcyjne dla potencjalnych i obecnych pracowników. Kluczowe jest,
aby EVP były autentyczne. O EVP mówi się najwięcej w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Firmy prześcigają się często w powtarzających się określeniach typu: „nieograniczone możliwości rozwoju”, „dynamicznie rozwijająca się firma”, „przyjazna atmosfera pracy”. Ważne
jest jednak, aby te deklaracje był autentyczne i wynikały z kultury organizacyjnej. Nie warto przy tym próbować koloryzować i tworzyć nieistniejące wartości, bo szybko zostanie
to zweryfikowane przy pierwszym spotkaniu nowego pracownika z firmą, a i obecni pracownicy odczują takie niewłaściwe działanie.
W przypadku komunikacji z potencjalnymi pracownikami kluczowe jest dotarcie do nich
z informacją o firmie. Standardem jest posiadanie przez firmy stron www i profili w mediach społecznościowych. Coraz więcej podmiotów tworzy także osobne strony kariery,
które w całości poświęcone są działaniom rekrutacyjnym.
Dobrze prowadzona komunikacja w mediach społecznościowych jest silnym narzędziem
w budowaniu wizerunku, w tym wizerunku dobrego pracodawcy. Pomocne w tym są profile na LinkedIn, Twitterze czy Facebooku. Niektóre firmy sięgają również po Instagram
czy YouTube. Ważne, aby decyzję o rozpoczęciu korzystania z tych kanałów podjąć po dokładnej analizie i opracowaniu strategii obecności w mediach społecznościowych.
Wartą uwagi w budowaniu strategii EB jest analiza wydarzeń, które pozwolą nam na łatwy i bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracownikami. Przykładem takiego wydarzenia
są targi pracy lub dni kariery na uczelniach. To podczas tych wydarzeń mamy możliwość
prezentacji organizacji, a także możliwość rozmowy i zebranie danych o potencjalnie zainteresowanych pracą w naszej organizacji.
Ważna jest także wszelkiego rodzaju współpraca projektowa z uczelniami czy wystąpienia w trakcie wydarzeń, konferencji czy sympozjów branżowych. Dzięki temu mamy
okazję do budowania wizerunku eksperta zarówno w odniesieniu do firmy, jak i naszych
pracowników.
Również dobrze prowadzone działania EB w obszarze wewnętrznym dają możliwość budowania zaangażowania pracowników. Dzięki temu mamy szansę zwiększyć efektywność
i osiągnąć założone cele biznesowe. Skutecznie prowadzone działania są szansą na zatrzymanie najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi, a tym samym zmniejszenie fluktuacji.
Przekłada się to wprost na oszczędności finansowe – koszty pozyskania nowego pracownika są niewspółmiernie wyższe od kosztów zatrzymania obecnego. Dodatkowym atutem
sprawnego EB jest powierzanie pracownikom roli ambasadorów, którzy będą przykładem
i swojego rodzaju wizytówką pracodawcy.
Należy pamiętać, że działania wizerunkowe i rekrutacyjne łączą się ze sobą i dlatego muszą
być spójne oraz powinny budować jasny przekaz. Dotyczy to zarówno działań wewnątrz,
jak i na zewnątrz organizacji. Główny przekaz i opis firmy dla obu grup musi być jednakowy,
a przede wszystkim prawdziwy. Jedynie dobrze zaplanowane działania oparte na opracowanej strategii dają szansę na zbudowanie silnej marki pracodawcy, która będzie przyciągać najlepszych kandydatów.
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Czy employer branding jest dla wszystkich?
Często można spotkać się z opinią, że działania EB nie są dla każdej firmy, że nie sprawdzą
się np. w administracji, w firmach produkcyjnych czy rozproszonych. Nic bardziej mylnego.
To właśnie dzięki dobrze prowadzonym wewnętrznym działaniom skierowanym do pracowników będziemy w stanie skutecznie zarządzać organizacją.
Tym, czego oczekuje większość naszych pracowników, jest bieżący dostęp do informacji
o organizacji. Stanowi to szczególnie duże wyzwanie w przypadku przedsiębiorstw posiadających rozproszoną strukturę. Takie firmy muszą wypracować metody komunikacji
z pracownikami, które nie będą wykluczać nikogo i pozwolą być wszystkim na bieżąco
z wydarzeniami z życia firmy. Im większa organizacja, tym zagrożenie pojawiania się niesprawdzonych informacji wzrasta. Tylko dzięki dobrej i jasnej komunikacji jesteśmy w stanie przeciwdziałać szumom komunikacyjnym i powstawaniu plotek.

Czego oczekują pracownicy?
Salki z konsolami do gier, stoły do ping-ponga czy czwartki z sushi? Coraz częściej słyszymy o tych sposobach na przyciągnięcie pracowników do pracy. Jednak czy tak naprawdę
to są podstawowe warunki, jakie musi spełnić pracodawca w oczach pracownika? Warto
w tym miejscu przypomnieć Piramidę Maslowa.
Rys. 1. Piramida potrzeb Maslowa

Schemat wskazuje, że większości z nas zależy przede wszystkim na zapewnieniu sobie
środków do życia, które pozwolą na stabilizację i bezpieczeństwo. Niestety często w pogoni
za rynkowymi nowinkami o tym zapominamy. Jednak skupiając się tylko na podstawach
jesteśmy w stanie stworzyć fundament pod dobrze funkcjonującą organizację, która będzie postrzegana jako dobry, godny zaufania pracodawca. Zgodnie z danymi zebranymi
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w „Raport Employer Branding w Polsce 2019”2 opracowanym przez HRM Institute aż
92% kandydatów jako kluczowy argument wyboru pracodawcy wskazuje wynagrodzenie
i benefity. Wyższy wynik (96%) ma jedynie atmosfera panująca w pracy. W administracji
publicznej wynagrodzenie jest regulowane poprzez stosowne rozporządzenia, jednak już
atmosfera panująca w organizacji zależy bezpośrednio od kierownictwa i samych pracowników. To ludzie tworzą organizację i jej wartości.
Jak pokazała sonda przeprowadzona również przez HRM Institute3 ważnym czynnikiem
z punktu widzenia pracowników jest także sens wykonywanej pracy. Ankietowani zwracali
szczególną uwagę na możliwość rozwoju zawodowego, świadomość, że ich praca stanowi
wkład w osiągnięty przez firmę cel oraz mierzalność efektów ich pracy. Blisko 90% respondentów przyznało, że dzięki poczuciu sensu pracy chętniej przychodzą do firmy.

Employer branding w czasach COVID-19
Ostatnie miesiące mocno wpłynęły na działalność przedsiębiorstw i instytucji. Sytuacja
związana z COVID-19 zmusiła pracodawców zarówno do zmian w obszarach biznesowych,
jak w obszarze zarządzania ludźmi. Wszyscy musieliśmy na nowo uczyć się pracować.
Ogromną rolę w tej zmianie odgrywali i nadal odgrywają pracodawcy. To od nich zależy,
jak te zmiany będą przeprowadzone, jak w tej nowej rzeczywistości odnajdują się ich pracownicy. Praca zdalna, obostrzenia związane z bezpieczeństwem, ograniczenie możliwości
dowolnego przemieszczania się i kontaktów społecznych – wszystko to ma wpływ na ludzi.
Szczególnie ważny jest aspekt pracy zdalnej, która nie była wcześniej aż tak mocno wykorzystywana w działaniach organizacji. Spora część pracowników w początkowym okresie
nie potrafiła się przestawić z pracy biurowej na pracę w domu. Wielu pracowników musiało się zmierzyć z dodatkowym utrudnieniem – brakami sprzętowymi czy prozaicznym
brakiem przestrzeni na wydzielenie miejsca na służbowy komputer, gdzie będzie można
pracować i połączyć się na video rozmowę z zespołem.

Kolejowy employer branding
Kolej jest istotnym elementem polskiej gospodarki i życia codziennego obywateli. Prawidłowy rozwój zarówno branży, jak i poszczególnych organizacji, można osiągnąć jedynie
dzięki stałemu monitorowaniu, dialogowi i ulepszaniu praktyk biznesowych, zasad i ogólnej jakości życia. Na kolei w Polsce pracuje ponad 92 tys. osób. Osoby w wieku powyżej
50 lat stanowią ponad 41%, a poniżej 30 lat tylko 14%.4 Jest to wyraźny sygnał, że branżę
kolejową czeka wymiana pokoleniowa. Oznacza to również, że przedsiębiorstwa i organizacje funkcjonujące w tym sektorze będą prowadzić intensywnie działania rekrutacyjne.
Przedsiębiorstwa operujące na rynku kolejowym w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują już employer branding w swoich działaniach, szczególnie zewnętrznych. Taka
sytuacja nie może dziwić, gdyż funkcjonują na bardzo konkurencyjnym rynku, gdzie o specjalistów nie jest łatwo. Nie chodzi tu tylko o przedstawicieli zawodów stricte kolejowych,
ale też powiązanych z budownictwem, IT czy energetyką.

2
3
4

https://hrminstitute.pl/raporty-i-publikacje/
https://hrminstitute.pl/sens-w-pracy-co-sprawia-ze-go-czujemy/
„Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2019 r.” 31.07.2020, Urząd Transportu Kolejowego
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Przedstawiciele kolei dbają również o dotarcie do potencjalnych pracowników już na etapie ich kształcenia – nie tylko na wyższych uczelniach, ale również w szkołach średnich
kształcących przyszłych pracowników kolei. Dzięki takim działaniom mają oni realne szanse na pozyskanie wartościowych pracowników.
Już w 2012 r. na łamach Gazety Finansowej5 na przykładzie PKP Cargo omawiano kwestię wykorzystania EB w budowaniu wizerunku polskiej kolei jako dobrego pracodawcy.
Zauważono przy tym, że kluczowe są te projekty, które skierowane są do pracowników.
Dzięki rozwojowi pracowników rozwija się także sama firma. Jest to oczywista kwestia,
na którą warto zwrócić uwagę, bowiem od stopnia jej realizacji zależy sukces organizacji.

Jak to robimy w UTK
Zadań stawianych przed Urzędem Transportu Kolejowego nie można zrealizować bez profesjonalnego i dobrze zarządzanego zespołu. Mając tego świadomość i wypełniając cele
strategiczne wyznaczone w 2018 r. przez Prezesa UTK podejmujemy szereg działań zmierzających do tego, aby UTK był nowoczesnym i otwartym urzędem. W naszych strukturach
pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz osoby rozpoczynające zawodowy rozwój.
Zachęcamy pracowników do ciągłej edukacji i tworzymy urząd, w którym pracownicy podejmują wyzwania bez obawy o porażkę oraz mają poczucie samorealizacji. Tworzymy
przyjazne środowisko pracy, które stawia na dialog.
W Urzędzie Transportu Kolejowego na koniec grudnia 2019 r. pracowało 290 osób. Ponad
84% pracowników jest zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony. Umowy
okresowe ma 16% – takie umowy dotyczą najczęściej osób, które niedawno zaczęły pracę
i są na okresie próbnym. Jak widać na poniższym wykresie, praca w UTK jest na tyle wartościowa, że nasi pracownicy wiążą się z urzędem zawodowo na wiele lat – ponad 40% osób
posiada staż pracy w UTK dłuższy niż 5 lat.
Rys. 2. Podział pracowników UTK wg stażu

Podział wg stażu w UTK
6,2%

12,4%

6,6%
0,7%

26,9%

47,2%

do 1 roku

5

1 - 5 lat

6 - 10 lat

11 - 15 lat

16 - 20 lat

powyżej 20 lat

„Co można zrobić by zmienić wizerunek polskiej kolei na rynku pracy?” 23.11.2012, Gazeta Finansowa
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W kolejnych akapitach przedstawimy kilka konkretnych rozwiązań wprowadzonych
w UTK, które przyczyniły się w ostatnich dwóch latach do znaczącego spadku poziomu
fluktuacji kadry urzędu o ponad 54% (!), a także pozwoliły pozyskać wielu wartościowych
pracowników. Podane rozwiązania przedstawimy w podziale na obszary, które wspólnie
dają szansę na zbudowanie marki dobrego pracodawcy.
Rys. 3. Employer branding – działania w różnych obszarach

dostępność

organizacja

wiedza

zespół

komunikacja
1.

Organizacja – jedynie sprawna organizacja, dająca odpowiednie narzędzia pracownikom oraz działająca według jasnej strategii ma szansę na osiągniecie właściwych celów biznesowych, a także możliwość budowania pozytywnego wizerunku
u zewnętrznych i wewnętrznych odbiorców. W tym obszarze koncentrujemy się
m.in. na następujących kwestiach:
•

•

•

6
7
8

nowoczesny urząd – dążymy do elektronizacji i automatyzacji procesów
obsługowych w UTK poprzez wprowadzanie nowych i udoskonalanie
obecnych narzędzi usprawniających działanie urzędu m.in. poprzez rozwój
systemów EZD6, SOLM7, KeB8 czy Centrum Egzaminowania i Monitorowania
Maszynistów;
bezpieczeństwo pracowników – UTK zapewnia poczucie bezpieczeństwa
urzędnika, m.in. poprzez rozwój systemu antykorupcyjnego, w tym prowadzenie zgodnie z wytycznymi Szefa Służby Cywilnej cyklicznych szkoleń
wewnętrznych dla pracowników urzędu oraz działań wewnętrznych podnoszących zakres odpowiedzialności i świadomości pracowników;
system wsparcia pracownika – odpowiadający zróżnicowanym potrzebom różnych grup pracowników, w tym rozbudowany system benefitów

EZD – system elektronicznego zarządzania dokumentacją
SOLM - System Obsługi Licencji Maszynistów
KeB - system Kolejowe e-Bezpieczeństwo
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•

•

2.

Zespół – budowanie profesjonalnego zespołu to strategiczny cel, który wymaga
całego spektrum działań skierowanych na podnoszenie kompetencji w obszarze
zawodowym, a także rozwój osobisty i wzrost satysfakcji. W ramach realizacji
tego celu prowadzimy m.in. następujące działania:
•
•

•

•

•

9

(m.in. karta Multisport, dostęp do usług prywatnej służby zdrowia czy legitymacja uprawniająca do przejazdów kolejowych ze zniżką) oraz wsparcia
finansowego (fundusz ZFŚS9 – finansujący potrzeby pracowników np. pożyczka mieszkaniowa, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka itp.). Również w ramach wsparcia rodziców stworzyliśmy pokój rodzinny, który daje możliwość
zapewnienia opieki w razie konieczności przyprowadzenia dziecka do biura.
Jednym z ważnych elementów wsparcia pracowników jest działalność Przedstawiciela Pracowników, czyli osoby będącej ich reprezentantem w kontaktach z pracodawcą;
komunikacja wewnętrzna – dzięki sprawnej komunikacji z wykorzystaniem intranetu, mailingu czy komunikatora wewnętrznego pracownicy UTK
są na bieżąco informowani o wydarzeniach czy projektach, prowadzonych
aktualnie w urzędzie;
społeczna odpowiedzialność – promowanie działań prospołecznych i proekologicznych, a także zachęcanie i wspieranie pracowników w inicjatywach,
których celem jest pomoc innym. UTK stoi także na straży ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego kolei poprzez wsparcie w zakresie
rozwiązań prawnych chroniących zasoby, ułatwienia i przyjazne podejście
do podmiotów zarządzającymi takimi zasobami. Urząd wspiera i promuje
również inicjatyw w zakresie kolei wąskotorowych i wykorzystywania istniejącej nieczynnej infrastruktury dla drezyn rekreacyjnych w celu promowania
walorów turystycznych regionów. Dodatkowo, w trosce o dziedzictwo historyczne, realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia”, w którym przedstawiamy konkretnych ludzi i ich kolejowe historie.

tworzenie profili kompetencyjnych – określenie jasnych wymagań i przejrzystych kryteriów dotyczących poszczególnych stanowisk i zadań;
doskonalenie zespołu i zdobywanie nowych doświadczeń – poprzez uczestnictwo w szkoleniach w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, zewnętrznych formach podnoszenia kwalifikacji (takich jak studia
podyplomowe i doktoranckie, kursy, szkolenia i aplikacje prawnicze) oraz
w międzynarodowych grupach roboczych i zespołach zadaniowych;
analiza potencjału pracowników – dzięki wykorzystaniu mechanizmów profilowania ip121/360 mamy możliwość świadomego kierowania awansem zawodowym oraz budowania ścieżek rozwoju zawodowego pracowników;
program rozwoju talentów – projekt, w ramach którego realizowane są indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego dające możliwość wyłonienia liderów,
którzy w przyszłości będą stanowić o sile urzędu;
monitorowanie satysfakcji pracownika – dzięki wykorzystaniu anonimowych
ankiet elektronicznych mamy możliwość śledzić potrzeby pracowników oraz
ich odczucia związane z pracą w UTK. Przykładem może być przeprowad-

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
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3.

zone ostatnio badanie, zgodne ze standardem Szefa Służby Cywilnej, dotyczące samooceny kultury uczciwości. Ponad 90% biorących udział w ankiecie
pracowników UTK wskazało, że ma dobre relacje ze swoimi współpracownikami, niemal 87% uważa, że przełożeni traktują ich z szacunkiem, a ponad
90% nigdy nie spotkało się z zachowaniami, które w ich opinii naruszałyby
zasady etyki. Wyniki ankiety mogą cieszyć, bo pokazują, że tworzymy zgrany,
potrafiący ze sobą współpracować i uczciwy zespół. Jednocześnie badanie
pozwoliło też wskazać kilka obszarów, które wymagają naszej zwiększonej
aktywności i poprawy w realizowaniu procesów;
elastyczne formy zatrudnienia – to rozwiązanie szczególnie przyjazne dla
osób powracających do aktywnego życia zawodowego po przerwie związanej
urodzeniem dziecka czy też długotrwałej chorobie. Jednocześnie obecna sytuacja związana z COVID-19 pokazała jak dotychczas prowadzone rozwiązania w obszarze organizacji pracy, inwestycji w technologię IT i sposoby
zarządzania pozwoliły sprawnie funkcjonować pracownikom urzędu w ramach pracy zdalnej.

Komunikacja – nie zapominamy o konieczności budowania silnej marki UTK pośród osób mogących być w przyszłości pracownikami naszego urzędu. Działania
podejmowane w ramach realizacji wspomnianych celów to przede wszystkim:
•

•

•
•

•

•

media własne – w tym celu wykorzystujemy naszą stronę internetową oraz
zbudowaliśmy profile w wybranych mediach społecznościowych m.in. Twitter i LinkedIn. W 2019 r. strona www.utk.gov.pl miała łącznie 444,1 tys. unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili ją 1 771 245 razy. Natomiast profil
urzędu na portalu Twitter śledzi 1 416 osób, a konto na LinkedIn obserwuje
1 765 osób;
działania rekrutacyjne – podstawowym źródłem informacji o trwających
procesach rekrutacyjnych w UTK jest zakładka „Praca w UTK” na naszej
stronie www. Dodatkowo promujemy trwające rekrutacje na naszym profilu
na serwisie LinkedIn oraz okazjonalnie w serwisie pracuj.pl;
udział w targach pracy – staramy się być obecni wszędzie, gdzie są osoby
mogące być zainteresowane pracą w UTK;
organizacja wydarzeń branżowych – mając na celu kształtowanie rynku kolejowego jesteśmy również inicjatorem wielu wydarzeń branżowych
np. Forum UTK na rzecz dostępności kolei, czy Deklaracja i Konkurs Kultury
Bezpieczeństwa oraz coroczne Forum Kultury Bezpieczeństwa poświęcone
prezentacji doświadczeń Sygnatariuszy Deklaracji;
udział w wydarzeniach zewnętrznych – kluczowy jest wybór właściwych
wydarzeń, które dają szansę na prezentację działań UTK, a jednocześnie pozwalają na budowanie pozytywnego wizerunku urzędu. Kierownictwo i przedstawiciele UTK biorą aktywny udział zarówno w wydarzeniach branżowych,
jak i ogólnogospodarczych. W roku 2019 byliśmy na ponad 70 ogólnopolskich
i międzynarodowych konferencjach i sympozjach;
media relations – nasza polityka informacyjna opiera się na rzetelnych analizach i opiniach ekspertów. Materiały przygotowywane przez urząd oraz wypowiedzi naszych przedstawicieli są często i chętnie wykorzystywane w me205
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•

4.

diach. W 2019 r. liczba wskazań UTK w mediach wynosiła ok. 10 tys.;
wydawnictwa własne i kampanie wizerunkowe – ogromne znaczenie dla
postrzegania UTK przez interesariuszy zewnętrznych mają profesjonalne
publikacje, opracowania i analizy przygotowywane przez urząd. W ostatnim czasie opublikowaliśmy m.in. „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku w 2019 r.” „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego
2019 r.”, „Magazyn Kultury Bezpieczeństwa”, „Punktualność w przewozach
pasażerskich w 2019 r.” oraz „Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei”. Wśród opublikowanych opracowań pojawiają się
również takie, które przybliżają specyfikę branży kolejowej np. „Trakcja
parowa w Polsce”, „Największe dworce kolejowe w Polsce” czy „Mały słownik żargonu kolejowego” (wznowienie wydania). UTK przygotowuje również
publikacje, które mają niewątpliwy wpływ na wizerunek urzędu jako dobrego
pracodawcy m.in. „Raport społecznej odpowiedzialności Urzędu Transportu
Kolejowego 2019”, „Jak zostać maszynistą – poradnik dla kandydatów do zawodu”, „Informator o usługach w UTK” oraz broszury informacyjne dotyczące
pracy w UTK czy celów strategicznych. Dzięki temu potencjalni kandydaci
mogą lepiej poznać UTK, obszary naszej działalności oraz projekty z zakresu
odpowiedzialności społecznej np. wolontariatu. Dbając o naszą dostępność
wszystkie wydawnictwa publikujemy w wersji elektronicznej;

Wiedza – chętnie dzielimy się wiedzą. Dzięki temu mamy możliwość budowania
wizerunku eksperta w odniesieniu zarówno do samego urzędu, jak i naszych pracowników. Dodatkową zaletą jest możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi
specjalistami, którzy w przyszłości mogą wejść w struktury UTK. Działania podejmowane w tym obszarze to m.in.:
•

•

•

edukacja rynku kolejowego – z myślą o rozwoju branży powstała Akademia
Bezpieczeństwa Kolejowego, w której prowadzimy szkolenia i warsztaty.
Ich tematyka jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. Również poprzez organizację spotkań zespołów i grup zadaniowych (np. „Piątki z UTK”,
Dni Otwarte, Grupa Użytkowników ERTMS w Polsce, Forum UTK na rzecz
dostępnej kolei czy działalność Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej
możliwości poruszania się) mamy realny wpływ na zmiany rynku kolejowego;
współpraca z ośrodkami akademickimi – bliskie relacje z uczelniami
i środowiskiem akademickim dają możliwość realnego wpływu na poziom kształcenia przyszłych specjalistów pracujących w transporcie kolejowym. Uczestniczymy w konferencjach, seminariach, prowadzimy dni kariery, a także specjalistyczne wykłady. Bierzemy udział również w pracach
związanych z opracowywaniem programów nauczania. W tym obszarze mam
zawartych ponad 20 porozumień o współpracy z uczelniami i organizacjami
społecznymi;
publikacje i produkcje filmowe – w tym roku opublikowaliśmy raport „Kolejowe szkolnictwo zawodowe”10 prezentujący kondycję polskiego szkolnictwa
zawodowego oraz analizujący działania, jakie należy wykonać, aby na rynek
trafiało jak najwięcej specjalistów w zawodach kolejowych. Tworzymy także

10 https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/15956,Kolejowe-szkolnictwo-zawodowe-Analiza-UTK.html
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filmy edukacyjne oraz dotyczące historii kolejnictwa. Przygotowaliśmy film
skierowany do maszynistów oraz, z myślą o kierowcach, nagradzaną animację
pt. „Bezpieczne przejazdy”, prezentującą zasady prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych. Powstał również pierwszy film z cyklu Ocalić
od zapomnienia - „Ganz. Kolejowy emeryt na chodzie” – opowiadający historię emerytowanego kolejarza i wagonu SN 61.
5.

Dostępność – od kilku lat realizujemy politykę równych szans. Dzięki temu zatrudnienie w UTK znajdują osoby z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób, liczony wg zasad opisanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, utrzymuje się na poziomie
przekraczającym próg 6%. Obecnie w UTK pracuje 12 osób z niepełnosprawnościami.
•

•

•

„Urząd bez barier” – każdy odwiedzający Urząd Transportu Kolejowego jest
obsługiwany zgodnie z najwyższym standardem postępowania. Budynek otrzymał Certyfikat Obiekt Bez Barier, co oznacza, że jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: poruszających się na wózku,
niewidomych, słabowidzących czy głuchych. Również nasze biura w oddziałach są dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Strony
internetowe UTK zapewniają dostępność zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1
na poziomie AA. W celu ułatwienia pracownikom UTK obsługi interesariuszy
z niepełnosprawnościami stworzone zostały specjalne procedury. Dotyczą
one postępowania w następujących przypadkach:
-

udostępnienie dokumentów w języku migowym;

-

udostępnienie informacji w druku powiększonym;

-

udostępnienie informacji i dokumentów w alfabecie Braille’a;

-

udostępnienie dokumentów w języku łatwym do czytania i rozumienia;

-

specjalne przygotowywanie dokumentów i informacji w formacie PDF
dla osób niewidzących i słabowidzących korzystających z programów
czytających te pliki;

integracja – kluczowe z punktu widzenia UTK są działania budujące więź
i zrozumienie między pracownikami. Szczególnie ważne jest ułatwienie
współpracy i komunikacji z pracownikami z niepełnosprawnościami. Dlatego też prowadzimy wiele działań integrujących i pozwalających lepiej poznać
potrzeby drugiej strony np. organizacja przez pracowników niesłyszących
Dnia Głuchego w UTK, organizacja kursu Polskiego Języka Migowego dla
pracowników słyszących (obecnie aż 28 pracowników naszego urzędu uczy
się lub zna podstawy PJM), organizacja szkolenia „Zrozumieć niepełnosprawność”;
wsparcie pracowników z niepełnosprawnościami – staramy się, aby każdy
z pracowników czuł się tak samo. Dbając o to prowadzimy różne działania
wewnętrzne i pamiętamy, aby były one dostępne, np. przygotowując nagrania kursu video „Aktywna przerwa w pracy” zadbaliśmy o dodanie do niego
tłumacza PJM.
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Podsumowanie
Jak widać na podstawie powyżej przedstawionych przykładów Urząd Transportu Kolejowy prowadzi szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pracownik. Oczywiście
jesteśmy świadomi, że jest wiele aspektów, które wymagają naszej uwagi. Stąd też decyzja
o badaniach ankietowych wśród pracowników dotyczących ich opinii o UTK jako pracodawcy, a także plan wprowadzenia podobnej ankiety w procesie rekrutacji, która pozwoli
poznać nam lepiej jakie cechy UTK są silnymi motywatorami dla kandydatów, a które jeszcze powinniśmy wzmocnić. Zebrany materiał będzie podstawą do stworzenia strategii EB
na kolejne lata. Równie ważnym aspektem budowy wizerunku UTK – zarówno jako pracodawcy, jak i krajowej władzy bezpieczeństwa – są media społecznościowe. W najbliższym
czasie zamierzamy jeszcze mocniej zaznaczyć w nich swoją obecność. Aby móc w pełni
wykorzystać potencjał tych kanałów planujemy dokonać odpowiedniego benchmarku
i następnie opracować strategie działań.
Obecna sytuacja związana z COVID-19 oraz koniecznością pracy zdalnej pokazała nowe
obszary, które wymagały nowych rozwiązań. Przykładem takich działań mogą być tegoroczne Dni Zdrowia, które w całości odbyły się online. Pomimo tego utrudnienia, podczas
wykładów i warsztatów przed monitorami zasiadło wielu pracowników UTK. Popularnością cieszy się także wspomniany wcześniej cykl poradników video – „Aktywna przerwa
w pracy”, w których prezentowane są ćwiczenia pozwalające zadbać o nasze ciało obciążone siedzące trybem pracy. Sprawne wykorzystanie platform do komunikacji video pozwala
także na skuteczne prowadzenie różnego rodzaju szkoleń dla pracowników np. Polskiego
Języka Migowego czy Ochrony Danych Osobowych.
Mamy nadzieję, że powyższy materiał będzie inspiracją i przyczynkiem do dyskusji nad
koniecznością intensywniejszych działań, których głównym podmiotem jest człowiek. Musimy być świadomi zmian zachodzących globalnie, które mają niewątpliwy wpływ na oczekiwania, jakie stawiają przed pracodawcami pracownicy i kandydaci. Jedynie odpowiednie
przygotowanie i realizowanie działań z zakresu employer brandingu pozwoli nam być konkurencyjnymi w poszukiwaniu nowych i utrzymaniu obecnych specjalistów. Świadomość,
że organizacja, w której pracujemy, cieszy się renomą i ma swoją markę, jest powodem
do dumy oraz mobilizuje pracowników do większego zaangażowania.
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ROZWÓJ KULTURY
BEZPIECZEŃSTWA
W PKP POLSKICH LINIACH
KOLEJOWYCH S.A. –
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ
Tomasz Osiak, Michał Zięcina
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala, Biuro Bezpieczeństwa
Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej Polski. Oznacza
to przede wszystkim, nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności, działanie na rzecz zwiększenia dostępności i atrakcyjności
transportu kolejowego oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Dbałość o bezpieczeństwo to szczególnie ważne zobowiązanie i odpowiedzialność Spółki wobec polskiego
społeczeństwa oraz klienta międzynarodowego. Jednoznacznie potwierdza to treść przyjętej w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Polityki Bezpieczeństwa, w której wskazano, że „podstawowym celem Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego
w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji linii kolejowych oraz prowadzenia ruchu kolejowego z zachowaniem najwyższego możliwego, stabilnego i akceptowalnego poziomu
bezpieczeństwa, zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami”.
Dla realizacji powyższego celu w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. ustanowiony został
System Zarządzania Bezpieczeństwem, w którym szczególną rolę pełni proces ciągłego doskonalenia. Doskonalenie bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. ma trzy
klasyczne wymiary. Wymiar techniczny – odnosi się do modernizacji infrastruktury kolejowej, w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego uzupełnionego
o mniejsze działania rewitalizacyjne oraz naprawcze. Wymiar organizacyjny – związany
jest z optymalizacją procesów inwestycyjnych, utrzymaniowych i eksploatacyjnych – opisanych procedurami SMS, instrukcjami oraz innymi regulacjami wewnętrznymi. Wymiar
ludzki – dotyczy natomiast pozyskiwania pracowników, ich przygotowania i doskonalenia
zawodowego, a także nadzoru oraz wsparcia w codziennej pracy. Ponadto, od kilku lat
doskonalenie bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. uwzględnia nowy,
istotny wymiar, jakim jest kultura bezpieczeństwa. Należy w tym miejscu podkreślić,
że kultura bezpieczeństwa (w jej szerokim rozumieniu) jest zagadnieniem o charakterze
przekrojowym – obejmuje wszystkie wyżej wymienione aspekty bezpieczeństwa, tj. ludzki, organizacyjny i techniczny. Jako zbiór indywidualnych i grupowych wartości, postaw,
umiejętności oraz norm postępowania, jest ona wytworem ludzi i w znacznym stopniu determinuje ich styl i metody pracy, zaangażowanie, priorytety itd. Z drugiej strony, kultura
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bezpieczeństwa ma wpływ na całą organizację – m.in.: na jej strategię, strukturę, przebieg
kluczowych procesów organizacyjnych, sposoby zarządzania i kierowania ludźmi, a nawet
na podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy itp. Nie sposób również pominąć kultury bezpieczeństwa w obszarze technicznym – począwszy od projektowania, przez
produkcję i wykonawstwo, aż po utrzymanie infrastruktury czy taboru kolejowego. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne, dodatkowe wyposażenie infrastruktury i taboru, parametry techniczne i funkcjonalność urządzeń, czy wreszcie ich stan techniczny – wszystko
to w pewnym stopniu zależy od kultury bezpieczeństwa.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmują szereg działań związanych z rozwojem kultury
bezpieczeństwa w aspekcie organizacyjnym i technicznym. Interesującymi przykładami
takich inicjatyw są:











działalność Komitetu Bezpieczeństwa w Centrali Spółki (comiesięczne posiedzenia);
Konferencje bezpieczeństwa i Rozmowy o bezpieczeństwie (panele dyskusyjne
poświęcone tematyce bezpieczeństwa kolejowego);
„Koła bezpieczeństwa” organizowane przez Koordynatorów ds. SMS w zakładach linii kolejowych (zgłaszanie i omawianie inicjatyw na rzecz doskonalenia
przy udziale pracowników wszystkich szczebli);
wyposażenie strażnic przejazdowych w terminale z dostępem do informatycznego Systemu Wspomagania Dróżnika Przejazdowego;
zakup i instalacja systemów teleinformatycznych (centralek) dyżurnego ruchu
z funkcją rejestracji rozmów;
zabudowa dodatkowych oraz wymiana wyeksploatowanych urządzeń detekcji
stanów awaryjnych taboru (dsat);
wymiana wskaźników wyświetlanych W24 (wskaźnik kierunku przeciwnego)
żarówkowych na wykonane w technologii LED;
oznakowanie dojazdów do przejazdów kolejowo-drogowych poziomymi liniami
spowalniającymi jazdę i przenoszącymi na kierownicę pojazdu efekt drgania;
stosowanie oznaczeń „Czarny punkt kolejowy” w miejscach, gdzie dochodzi
do wypadków z udziałem osób przechodzących przez tory.

W niniejszym artykule skupiono się jednak i szczegółowo omówiono działania ukierunkowane na rozwój kultury bezpieczeństwa oraz na rozwój świadomości zagrożeń wśród
pracowników Spółki, w szczególności zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, a także personelu nadzoru
nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W pierwszym przypadku kluczową grupą docelową są dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie i dróżnicy przejazdowi, a więc pracownicy pionu eksploatacji. Błędy tych osób mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Jednocześnie, z uwagi na liczność tej grupy pracowniczej – łącznie ponad 16 tys. osób zatrudnionych, możliwość dotarcia do każdego z indywidualnym przekazem jest utrudniona, tym
bardziej że osoby te na swoich stanowiskach pracy nie mają dostępu do firmowej poczty
elektronicznej czy internetu.
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Materiały dydaktyczno-pomocnicze – plakaty, foldery, ulotki,
kalendarzyki, podkładki na biurko
Jednym z pierwszych działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w obszarze kształtowania
kultury bezpieczeństwa wśród pracowników prowadzących ruch kolejowy było opracowanie i umieszczenie na nastawniach plakatów instruktażowo-informacyjnych, które mają
na celu wsparcie dyżurnych ruchu w sytuacjach nietypowych, awaryjnych i ekstremalnych
(mogących prowadzić do wypadku). Na początku 2013 r. dostarczono na posterunki ruchu plakaty dotyczące dwóch zagadnień – procedury udzielania zezwolenia na jazdę pociągu za pomocą sygnału zastępczego „Sz” oraz użycia przycisku Radio-Stop w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Treść plakatu dotyczącego użycia sygnału
zastępczego przypomina czynności, które należy wykonać przed wyświetleniem „Sz”, dobre praktyki w zakresie wymiany informacji z maszynistą oraz działania, które należy podjąć w czasie przejazdu pociągu. Treść drugiego plakatu, umieszczonego na nastawniach
w pobliżu radiotelefonów z systemem Radio-Stop, mówi jasno: „Widzisz zagrożenie – reaguj natychmiast, użyj Radio Stop” oraz „Nie bój się konsekwencji opóźnień pociągów –
BEZPIECZEŃSTWO jest najważniejsze”. W drugiej połowie 2013 r. na posterunki ruchu
przekazano trzeci plakat – poświęcony zasadom miejscowego zabezpieczania zwrotnic.
Wskazuje on sytuacje, w których należy stosować w rozjazdach zabezpieczenie spoiną
iglicową lub zamkiem zwrotnicowym. W dalszej kolejności opracowano naklejkę przypominającą o czynnościach, które należy wykonać przed przystąpieniem do rozwiązywania
drogi przebiegu, tj. o konieczności sprawdzenia, czy pociąg minął przebiegowe miejsce
końca pociągu i czy manewrujący tabor zatrzymał się we właściwym miejscu, a także
sprawdzenia zajętości zwrotnicy przed jej przełożeniem. W następnych latach rozpowszechnione zostały jeszcze dwa plakaty – pierwszy przypominał dróżnikom przejazdowym podstawowe zasady obsługi przejazdów kolejowo-drogowych, zaś drugi, wydany
przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, wskazywał pracownikom PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego na obszarze kolejowym.
Innym działaniem Spółki mającym na celu doskonalenie metod pracy, propagowanie dobrych praktyk oraz podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników prowadzących ruch kolejowy, zrealizowanym w 2015 r., było opracowanie i dystrybucja folderów
instruktażowych poświęconych tzw. „strefom ograniczonego zaufania”. Strefami ograniczonego zaufania nazwano sytuacje, w których pracownicy powinni wzajemnie weryfikować i uzupełniać przestrzeganie obowiązujących procedur. Foldery są materiałem pomocniczym dla pracowników posterunków ruchu w formie podręcznych, stojących na biurku
„kalendarzyków” z kolorowymi kartami. Każda z kart zawiera zbiór zasad i dobrych praktyk dotyczących bezpiecznego postępowania i prawidłowej komunikacji pomiędzy: pracownikami kolejowym w sytuacjach szczególnych, takich jak np. jazda pociągu na sygnał
zastępczy lub rozkaz pisemny, jazda pociągu z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR), zamknięcie toru szlakowego, jazda pociągu przez przejazd kolejowo-drogowy
strzeżony przez dróżnika w czasie usterki urządzeń rogatkowych.
Na przełomie 2017 i 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyła kolejne działanie
w ramach programu działań wspomagających pracę dróżników przejazdowych – cykl materiałów dydaktyczno-pomocniczych w formie ulotek poświęconych wybranym, szczególnie
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istotnym dla bezpieczeństwa zagadnieniom z zakresu obsługi przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A. Celem działania było utrwalenie wśród pracowników obsługujących
przejazdy świadomości zagrożeń oraz podstawowych zasad, dobrych praktyk i właściwych
postaw ukierunkowanych na bezpieczeństwo, a w rezultacie podniesienie kultury bezpieczeństwa w tym obszarze. W 2017 i 2018 r. opracowano i rozdystrybuowano 5 ulotek,
na następujące tematy:






Co to znaczy stale czuwać nad bezpieczeństwem na przejeździe kolejowo-drogowym?
Podstawowe zasady bezpiecznej współpracy dróżnika przejazdowego z dyżurnymi ruchu.
Jak ustrzec się przed zdarzeniem związanym z przedwczesnym otwarciem rogatek przejazdowych?
Jak unikać zdarzeń, gdy dróżnik obsługuje więcej niż jeden przejazd kolejowodrogowy kategorii A?
Jak unikać rutyny i znużenia w pracy?

Ulotki były laminowane i dostarczane na wszystkie posterunki dróżników przejazdowych,
gdzie zostały umieszczone i stale znajdują się na biurku lub ewentualnie w innym łatwo dostępnym miejscu na stanowisku pracy. Instruktorzy ds. ruchu omawiali treść ulotek na pouczeniach doraźnych oraz okresowych dla dróżników przejazdowych.
Wzorując się na cyklu ulotek dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, w 2018 r., na analogicznych zasadach, wydano 2 ulotki dla personelu posterunków
ruchu (w szczególności dyżurnych ruchu):



Aby uniknąć zdarzeń związanych z wyprawieniem lub przyjęciem pojazdu kolejowego
po niewłaściwie ułożonej drodze przebiegu, przestrzegaj zasad: […].
Aby uniknąć zdarzeń spowodowanych nieprawidłowościami w komunikacji słownej
z innymi pracownikami, przestrzegaj zasad: […].

W roku 2019 opracowane i wydane zostały kolejne materiały propagujące wysoką kulturę
bezpieczeństwa wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego – zakładki do dzienników
ruchu z napisem „WŁĄCZ CZUJNIKI”. Z kolei w roku 2020 dla wszystkich pracowników
na stanowiskach: nastawniczy, dyżurny ruchu, dróżnik przejazdowy, automatyk, toromistrz oraz maszynista wydane zostały kalendarzyki kieszonkowe zawierające tzw. Dekalog kultury bezpieczeństwa. Dekalog ten jest zbiorem zasad Kultury bezpieczeństwa oraz
wzorcowych postaw pracowników kolejowych.

Biuletyny informacyjne, wewnętrzne alerty bezpieczeństwa
i cykliczne informacje o stanie bezpieczeństwa
W celu zwiększania świadomości zagrożeń wśród pracowników w PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wydawane są biuletyny informacyjne o wybranych zdarzeniach zaistniałych
na liniach kolejowych. Zawierają one szczegółowe informacje na temat przyczyn wypadków, incydentów lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, ich okoliczności, sekwencji
wydarzeń (z podkreśleniem błędów ludzkich, jeżeli wystąpiły), a także sformułowanych
wniosków zapobiegawczych. Biuletyny informacyjne w formie papierowej są dystrybu-
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owane na wszystkie posterunki ruchu, włączane do tzw. teczek zarządzeń antyawaryjnych
(z obowiązkiem zapoznania się z ich treścią przez pracowników), a następnie omawiane
na pouczeniach okresowych.
Jako dodatkowy kanał komunikowania pracownikom odpowiedniego szczebla i branży, znacząco istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu kolejowego (które nagle wystąpiły, ujawniły się lub nasiliły, a dotyczą całej sieci kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A.), począwszy od 2016 r., stosowana jest szczególna odmiana biuletynu informacyjnego
– wewnętrzny alert bezpieczeństwa. Alert charakteryzuje się skróconą treścią i bogatszą
formą graficzną w stosunku do tradycyjnego biuletynu. To bardzo zwięzła (1 lub maksymalnie 2 strony) informacja obejmująca opis zagrożenia zdarzeniem kolejowym oraz wskazanie
działań redukujących ryzyko. Dodatkowo dokument opatrzony jest symbolem graficznym
wskazującym na jego wagę oraz ostrzegawczy charakter – ma on wywoływać niezwłoczną reakcję na zagrożenie w postaci wdrożenia odpowiedniego działania (korygującego lub
zapobiegawczego). Celem wydawania alertów, poza podnoszeniem świadomości zagrożeń,
jest zwiększenie zaangażowania pracowników w poprawę bezpieczeństwa, a nade wszystko wywoływanie adekwatnych reakcji redukujących stwierdzone zagrożenia.
Ponadto, aby zagwarantować, że wyniki procesów monitorowania bezpieczeństwa są komunikowane na wszystkich szczeblach organizacji, co pół roku opracowywana i publikowana jest Informacja dla pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o bezpieczeństwie na sieci kolejowej. W „Informacji” zawarte są podstawowe dane statystyczne,
analizy wskaźników i trendów (dotyczących przede wszystkim czynnika ludzkiego w wypadkach i incydentach) oraz opisy działań realizowanych w Spółce na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia SMS. Z „Informacji” pracownicy dowiedzieć się mogą
m.in. o tym, jakie były najczęstsze przyczyny wypadków, jak zmieniała się liczba zdarzeń
na przestrzeni ostatnich lat oraz jakie pozytywne i negatywne zjawiska w zakresie bezpieczeństwa zaobserwowano na sieci kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Analizy
dotyczące czynnika ludzkiego obejmują dane z zakresu: wieku, płci i stażu pracy pracowników, którzy przyczynili się do wystąpienia zdarzeń. Dokument zawiera też zalecenia
i dobre praktyki dotyczące bezpiecznej pracy podczas prowadzenia ruchu kolejowego
oraz komentarz i przesłanie kierowane do pracowników przez Członka Zarządu właściwego ds. SMS. Celem publikowania „Informacji”, oprócz budowania świadomości zagrożeń
wśród pracowników, jest wzmocnienie ich zaangażowania w zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo jest
najważniejsze”
Co roku (począwszy od 2014 r.) w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. organizowany jest
wewnętrzny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie kolejowym. Do Olimpiady wiedzy „Bezpieczeństwo jest najważniejsze” może się zgłosić każdy pracownik Spółki zatrudniony na stanowisku, bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
lub prowadzeniem pojazdów kolejowych. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu egzaminów okresowych na wszystkich tych stanowiskach (z branży drogowej, automatyki oraz inżynierii ruchu), a także z wiedzy o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji (I etap)
oraz finału (II etap) odbywającego się w Centrali Spółki w Warszawie. Podczas I etapu
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uczestnicy rozwiązują test złożony z 80 pytań jednokrotnego wyboru, zaś podczas II etapu – test zawierający 50 pytań wielokrotnego wyboru. Zgodnie z przyjętym regulaminem
konkursu, dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.
Działania skierowane do personelu nadzoru nad bezpieczeństwem – szkolenia w zakresie
systemu zarządzania bezpieczeństwem i kultury bezpieczeństwa
W ramach procesu przygotowania zawodowego na stanowiska: kontroler, instruktor,
dyspozytor, naczelnik sekcji eksploatacji, zastępca naczelnika sekcji eksploatacji oraz zawiadowca, wszyscy kandydaci odbywają jednodniowy staż stanowiskowy w Biurze Bezpieczeństwa Centrali Spółki. Tematyka stażu obejmuje następujące zagadnienia: System
Zarządzania Bezpieczeństwem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.; kultura bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym; zarządzanie ryzykiem, w tym zarządzanie zmianami oraz zasady
monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i prowadzenia statystyki zdarzeń. Podczas zajęć uczestnikom stażu przekazywana jest wiedza teoretyczna, a także omawiane
są praktyczne przejawy wysokiej kultury bezpieczeństwa w codziennej pracy na danym
stanowisku. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie u przyszłych pracowników
nadzoru nad bezpieczeństwem właściwych postaw i zachowania, w tym odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania. Kandydaci nierzadko po raz pierwszy uświadamiają sobie
podczas stażu, że ich postawa w pracy jako naczelnika, instruktora czy kontrolera stanie się
wzorem do naśladowania dla innych pracowników.
W 2019 r. w ramach cyklicznych pouczeń okresowych w zakresie tematyki SMS, ekspert
z Biura Bezpieczeństwa przeprowadził we wszystkich zakładach linii kolejowych prelekcje
z dziedziny kultury bezpieczeństwa. Ich celem było przedstawienie i omówienie:








pojęć związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz jej poziomów;
wpływu codziennych postaw pracowników na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
świadomości odpowiedzialności;
kreowania właściwych wzorców;
warunków wdrożenia „kultury sprawiedliwego traktowania”;
praktycznych aspektów kultury bezpieczeństwa w pracy zawiadowcy;
dojrzałego poziomu kultury bezpieczeństwa – jako celu Spółki.

Ponadto tematyka kultury bezpieczeństwa jest szeroko prezentowana i dyskutowana podczas corocznych Konferencji bezpieczeństwa, w których udział biorą pracownicy
nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, tj. zastępcy dyrektorów zakładów linii
kolejowych ds. eksploatacyjnych (koordynatorzy ds. SMS), naczelnicy działów kontroli i instruktażu, kontrolerzy oraz instruktorzy.

Przyszłe wyzwania
Rozwój kultury bezpieczeństwa jest zarówno szansą stojącą przed przedsiębiorstwami kolejowymi, ale także istotnym wyzwaniem. Od blisko 10 lat spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podejmuje działania w obszarze diagnozowania kultury bezpieczeństwa i czynnika
ludzkiego oraz podejmuje działania ukierunkowane na kształtowanie właściwych postaw
wśród pracowników. Zarówno w polskim, jak i europejskim systemie kolejowym do niedawna nie funkcjonowały regulacje prawne w tej dziedzinie, co więcej przedsiębiorstwa
nie posiadały także doświadczeń czy udokumentowanych dobrych praktyk, które mogłyby
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stanowić pewne źródło wiedzy do podejmowania działań. Dodatkowym wyzwaniem jest
sam charakter tego obszaru działań, który najszerzej jest badany przez psychologię oraz
socjologię, czyli nauki, których obecność w kolejowej codzienności do niedawna ograniczała się jedynie do badań psychologicznych, niezbędnych dla uzyskania dopuszczenia do pracy na wybranych stanowiskach, bez analizy predyspozycji czy tzw. „kompetencji miękkich”,
które są kluczowe dla późniejszego (wieloletniego) bezpiecznego wykonywania zadań
związanych np. z prowadzeniem ruchu kolejowego. Jednym z kroków w kierunku głębszej
diagnostyki zagadnienia zachowania pracowników w kluczowej dla bezpieczeństwa grupie
stanowisk, jakie podjęła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. było zlecenie opracowania Profilu
psychologicznego i profilu zachowań zawodowych Dyżurnego ruchu zrealizowane w latach 2016/17. Zarówno sam projekt, jak i jego wyniki poszerzyły perspektywę widzenia
umiejętności, kompetencji społecznych czy cech osobowych pracowników jako istotnych
dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu kolejowego, a z drugiej strony – dających się
kształtować. Wprawdzie zmiany takie odbywają się w długotrwałym, jednak możliwym
do zarządzania, procesie kształtowania postaw i przyjęcia uznanych wartości. Zarówno
wyniki prowadzonych badań, zebrane doświadczenia, jak i efekty wieloletniej współpracy międzynarodowej umożliwiły opracowanie Strategii rozwoju kultury bezpieczeństwa
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która została przyjęta i jako element całego systemowego zarządzania bezpieczeństwem, będzie realizowana w ciągu najbliższych lat w celu
dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich torach, jak również dla promowania
bezpieczeństwa wśród podmiotów współpracujących.
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EUROPEJSKI KOLEJOWY
MODEL KULTURY
BEZPIECZEŃSTWA
Łukasz Trzak
Urząd Transportu Kolejowego

WSTĘP
Za każdym razem gdy mają miejsce niewyobrażalne katastrofy w miejscach, które teoretycznie powinny być doskonale przed nimi zabezpieczone, zadajemy sobie pytanie, co było
przyczyną. Najczęściej wspominanym w kontekście narodzin konceptu kultury bezpieczeństwa wydarzeniem jest katastrofa czarnobylska z 1986 r., w przypadku której wskazywane były czynniki organizacyjne i proceduralne, polegające na braku przedkładania zasad
bezpieczeństwa nad innymi celami. W tym samym roku, lecz kilka miesięcy wcześniej, doszło do katastrofy promu Challenger, której źródła miały podobny charakter.
Poza uwarunkowaniami czysto technicznymi czy też losowymi, na które nie zawsze można mieć wpływ, okazuje się, że najsłabszym ogniwem łańcucha jest czynnik ludzki. Zanim
dojdzie do wypadku organizacje znajdują się setki razy o krok od tragedii, często nie wyciągając właściwych wniosków i nie wdrażając działań rozwijających kulturę bezpieczeństwa,
jednocześnie nie mając świadomości czym ona jest i jak ją krzewić w swych strukturach.
James Reason, brytyjski profesor psychologii specjalizujący się w dziedzinie czynnika ludzkiego, podkreśla, że choć nie da się zmienić kondycji ludzkiej (w naturę ludzką wpisane
jest popełnianie błędów), to bezpieczeństwo jest wynikiem pracy ludzi (ang. Safety is work
of people).

PODEJŚCIE EUROPEJSKIE
Koncept „kultury bezpieczeństwa” na kolei został wprowadzony w IV pakiecie kolejowym opublikowanym w 2016 r. Prawidłowy sposób podejścia do tego zagadnienia w organizacjach kolejowych określa rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2018/762,
gdzie czytamy:
Sposób, w jaki kwestia bezpieczeństwa jest postrzegana, doceniana i uwzględniana w priorytetach w ramach organizacji, odzwierciedla faktyczne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa
na wszystkich szczeblach organizacji. W związku z tym dla przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury ważne jest również określenie działań i zachowań, które mogą kształtować
pozytywną kulturę bezpieczeństwa, oraz wspieranie za pośrednictwem swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem kultury wzajemnego zaufania, pewności i uczenia się, w ramach której
pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu w rozwój bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i zapewnianie informacji związanych z bezpieczeństwem.
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O krok dalej poszła Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ang. European Union Agency for
Railways – EUAR), która, mając za zadanie ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa
transportu kolejowego, zbudowała narzędzie o nazwie Europejski Kolejowy Model Kultury Bezpieczeństwa.

CZYM JEST EUROPEJSKI MODEL KULTURY BEZPIECZEŃSTWA?
Model jest skierowany do szerokiego gremium odbiorców takich jak regulatorzy, kadra zarządzająca, naukowcy i pozostałe osoby i organizacje zainteresowane zagadnieniem kultury bezpieczeństwa.
Model stanowi narzędzie pozwalające na:





zrozumienie jak rozwija się kultura bezpieczeństwa w organizacjach;
zrozumienie jakim wpływom może ona ulegać;
ocenę kultury bezpieczeństwa w organizacjach;
zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

EUAR stworzyła model przy udziale grupy zadaniowej, korzystając jednocześnie z wyspecjalizowanej wiedzy francuskiego Instytutu Kultury Bezpieczeństwa Przemysłowej.
To legitymujące się jako Think Tank kultury bezpieczeństwa stowarzyszenie działające
od 2003 r. utworzone przez przedstawicieli przemysłu, władz regionu oraz organizacji
naukowych specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa przemysłowego w sposób interdyscyplinarny, korzystając z doświadczeń i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa pojawiających się w różnych gałęziach przemysłu.
W 2018 r. Europejski Kolejowy Model Kultury Bezpieczeństwa został zaprezentowany
dwukrotnie: podczas Międzynarodowej Rady Bezpieczeństwa w Dublinie oraz podczas
Europejskiego Seminarium Czynników Ludzkich i Organizacyjnych na Kolei w Valenciennes. W 2019 r. model był wykorzystywany i testowany przez wybrane organizacje kolejowe do przeprowadzania oceny kultury bezpieczeństwa, a co za tym idzie, projektowania
strategii jej dalszego rozwoju. W testach uczestniczyły również wybrane organy ds. bezpieczeństwa zainteresowane modelem, aby włączyć go do swoich programów nadzoru.
Wyciągnięte wnioski pozwoliły na aktualizację modelu – powstała jego druga wersja, zaprezentowana na XII Światowym Kongresie Badań Kolejowych w Tokio w 2019 r. Przedstawiona w niniejszym artykule wersja modelu (2.0) jest zaktualizowana.
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Rys. 1. Europejski Kolejowy Model Kultury Bezpieczeństwa 2.0 w podziale na komponenty

MODEL – SPOJRZENIE OGÓLNE
Europejski Model Kultury Bezpieczeństwa składa się z trzech głównych bloków. Patrząc
od dołu modelu są to:




uwarunkowania;
wzorce zachowań;
fundamenty.

BLOK 1: UWARUNKOWANIA
W modelu zaprezentowane zostały uwarunkowania występujące w organizacjach. Poniżej
podjęto próbę przedstawienia ich wg chronologii właściwej dla etapów rozwoju kultury
bezpieczeństwa.
E1 współdziałanie – formalny i nieformalny dialog prowadzący do wspólnego zrozumienia bezpieczeństwa w organizacji, oparty na współpracy, zaufaniu, szacunku i otwartości na wszystkich poziomach w organizacji. W ramach współdziałania ważne są również
„zdrowe” relacje z regulatorem oraz świadomość, że gwarantem bezpieczeństwa jest własna organizacja kolejowa.
E2 organizowanie – etap formalnego zorganizowania ustalonego na poprzednim etapie
kształtu bezpieczeństwa w organizacji poprzez rozdzielenie zadań, ról i odpowiedzialności
oraz stworzenie odpowiednich procedur i reguł;
E3 rozpowszechnianie – odpowiednia, otwarta komunikacja na temat funkcjonowania
zbudowanego systemu, jak również zarządzanie istniejącymi w organizacji kompetencja-
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mi, czy też rozwijanie umiejętności miękkich w sposób pozwalający na prawidłowe zarządzanie i podejście do kwestii bezpieczeństwa w organizacji;
E4 wspieranie – zachowania stanowiące przykład płynący z poziomu kierownictwa,
jak również szereg odgórnych działań, w tym zachęt czy sankcji, mających na celu wspieranie nowego kształtu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

BLOK 2: WZORCE ZACHOWAŃ
Dzięki wyżej wymienionym działaniom wyrabiają się w organizacji odpowiednie wzorce
zachowań właściwe dla pozytywnej kultury bezpieczeństwa. Mowa tu o zachowaniach
zarówno formalnych, jak i nieformalnych, albowiem w każdej organizacji istnieje rozróżnienie między tym jak prezentujemy się na zewnątrz (oficjalne procedury, zasady, cele),
a jak nieformalnie (współdziałając w określonym środowisku społecznym, wyznając indywidualne wartości, mamy jednocześnie za zadanie dostosowanie się do formalnych wymogów). Od dojrzałości kultury bezpieczeństwa zależy, jak bardzo rozbieżne są „procedury”
od „prawdziwego życia”. Z tego względu następny krok w rozwoju kultury bezpieczeństwa
(następny blok modelu) należy już do obszaru doskonalenia bezpieczeństwa.

BLOK 3: FUNDAMENTY
W Europejskim Kolejowym Modelu Kultury Bezpieczeństwa „fundamenty” należą do obszaru doskonalenia kultury bezpieczeństwa. Poniżej przedstawione zostały wg chronologii właściwej dla etapów rozwoju kultury bezpieczeństwa.
F1 zarządzanie głównymi ryzykami – rozwijane poprzez proaktywną identyfikację niekorzystnych sytuacji i zastosowanie środków łagodzących oraz zdobywanie umiejętności bezpiecznego reagowania w nieoczekiwanych, niebezpiecznych sytuacjach. W celu
utrzymania ciągłego stanu czujności, ważne jest ciągłe kwestionowanie założeń i otwartość na słuchanie oraz przedstawianie przeciwstawnych poglądów. Jednocześnie każdy
pracownik jest świadomy, jakie są główne ryzyka i rozumie, że wszyscy mają wkład w ich
mitygowanie.
F2 rozumienie realiów miejsca pracy – wykonywanie określonej pracy w organizacji należy rozumieć z punktu widzenia osób ją wykonujących. W sposób ciągły (nie tylko poprzez
okresowe przeglądy), monitorowana powinna być różnica między pracą zadaną (zaprojektowanymi zadaniami) a faktycznie wykonywaną, by mieć świadomość, jakie realnie czynniki negatywnie wpływają na pracownika (np. świadomość, że presja czasu, zbyt duże obciążenie pracą czy przemęczenie wpływają na bezpieczeństwo). Jednocześnie pracownicy
mając świadomość złożoności zastosowanych technologii wiedzą, że mogą one zawieść
w sposób nieprzewidywalny, wybiegający poza ustalone procedury bezpieczeństwa. Ponadto analizowane są zarówno rutynowe i nietypowe odchylenia od oczekiwanych wyników oraz wdrażane są środki mające na celu wykrywanie i ograniczanie zjawiska ciszy
organizacyjnej, polegającej na niewypowiadaniu swoich opinii przez pracowników.
F3 uczenie się przez doświadczenie – kluczowe znaczenie mają ciągłe poszukiwanie
możliwości doskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa, opierające się na systematycznej
analizie informacji związanych z bezpieczeństwem, przy aktywnym uwzględnieniu wkładu
pracowników organizacji.
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F4 ciągłe integrowanie bezpieczeństwa – budowanie świadomości, że bezpieczeństwo
to część działalności biznesowej firmy i że zwiększanie kultury bezpieczeństwa w organizacji będzie mieć przełożenie na jej wyniki w biznesie. Szeroka wizja bezpieczeństwa spowoduje, że będzie ono uwzględniane w procesie optymalizacji wyników i będzie odgrywać
kluczową rolę.

MODEL – ROZBICIE NA ATRYBUTY
Każdy fundament oraz każde uwarunkowanie posiada 3 atrybuty, które pozwalają na pełne zrozumienie modelu. Poszczególne atrybuty zostały w sposób syntetyczny wkomponowane w ogólny opis modelu. Poniżej został przedstawiony model z wszystkimi jego elementami (komponentami i atrybutami).
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Rys. 2. Europejski Kolejowy Model Kultury Bezpieczeństwa 2.0 w podziale na komponenty
i atrybuty
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PODSUMOWANIE
Europejski Kolejowy Model Kultury Bezpieczeństwa jest nowym, wieloaspektowym narzędziem służącym zarówno do zobrazowania etapów rozwoju kultury bezpieczeństwa
w organizacjach, jak i oceny jak zaawansowana w tym aspekcie jest dana organizacja. Uniwersalny i interdyscyplinarny charakter modelu pozwala na wykorzystanie go zarówno
przez regulatorów rynku kolejowego do oceny kultury bezpieczeństwa, jak i przedsiębiorstwa kolejowe w celu rozwinięcia oraz utrzymania na wysokim poziomie kultury bezpieczeństwa. EUAR nie tylko podjęła próbę stworzenia modelu, ale również przetestowała
i zaktualizowania narzędzie.
Zastosowanie modelu jako papierka lakmusowego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz
na późniejszym etapie jako narzędzia wspomagającego ten rozwój wymaga od organizacji
dużego nakładu pracy, a często głębokich i długotrwałych zmian we wzorcach zachowania
i podejściu pracowników. Docelowo pozwoli jednak na osiągnięcie proaktywnej postawy
dotyczącej bezpieczeństwa.
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PKP ENERGETYKA – JAK
ZBUDOWAĆ KULTURĘ
BEZPIECZEŃSTWA
Urszula Gawrysiak, Marcin Zalewski
Grupa Kapitałowa PKP Energetyka

1. Kulturę bezpieczeństwa należy najpierw zbudować – rozmowa
z Urszulą Gawrysiak, Dyrektor BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska.
Jak PKP Energetyka rozumie zagadnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy?
Bezpieczeństwo, obok jakości, zaangażowania i efektywności, jest jedną z wartości, którymi jako firma kierujemy się każdego dnia. Ściśle wiąże się z innymi wartościami, takimi jak
zdrowie i życie, które dla ludzi są niepodważalne. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy
czy w jakiej kulturze się wychowaliśmy, uważamy, że są bezcenne i należy je chronić. Szacunek dla zdrowia i życia leży w naszej naturze. Każdy zdrowy człowiek chce żyć i podtrzymywać swoje zdrowie. Kiedyś trafiło do mnie takie zdanie, że „żadna praca nie jest warta tego,
żeby w niej zginąć”. Ta myśl ze mną została. Kiedy pochylam się nad jakaś sprawą, badam
dany przypadek, zawsze mi towarzyszy.
Jak budujecie kulturę bezpieczeństwa w PKP Energetyka?
Stale obserwujemy, w jaki sposób świat myśli o bezpieczeństwie, jak patrzy na człowieka,
na jego wartość, miejsce w świecie. Oczekiwania w stosunku do bezpieczeństwa rozwijają
się wraz z postępem techniki oraz zmianami społecznymi. W XIX wieku wybuchła rewolucja przemysłowa. Cieszyliśmy się, że będzie można ruszyć z produkcją seryjną i wszystkiego będzie dużo. Postrzeganie bezpieczeństwa człowieka było wtedy nieistotne. Kiedy zdarzał się wypadek, raczej zabezpieczano szybko materiały przed zniszczeniem niż oglądano
się na jednostkową tragedię. Teraz świat jest w zupełnie innym miejscu.
Tworząc standardy bezpieczeństwa w PKP Energetyka korzystamy z doświadczeń europejskich i światowych organizacji, takich jak National General Certificate In Occupational
Health & Safety czy Międzynarodowa Organizacja Pracy. Uznani eksperci zwracają uwagę,
że na kulturę bezpieczeństwa składają się nie tylko wyposażenie techniczne, technologia,
odpowiednie standardy i procedury, ale przede wszystkim, sami pracownicy i ich zachowanie.
Chyba dużo łatwiej ustalić procedury, czy kupić środki bezpieczeństwa, niż zmienić ludzi
i ich zachowanie.
W najnowszej psychologii bardzo duży nacisk kładzie się na nawyki. Nasz mózg lubi utarte
ścieżki, porusza się wykorzystując schematy. Żeby je ukształtować lub zmienić pracownicy
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muszą przede wszystkim zrozumieć, dlaczego powinni stosować się do danych procedur.
Dlatego na początku należy mieć wiedzę, jak wykonać czynność i dlaczego należy ją przeprowadzić w dany sposób. Bez wcześniejszego wytłumaczenia, nie uda się wykształcić pozytywnych wzorców. Jeśli naszym standardem będą zachowania zgodne z wypracowanymi
procedurami i będziemy je wielokrotnie utrwalać, to na pozytywnej rutynie ukształtują się
dobre nawyki. Takie zarządzanie bezpieczeństwem jest też zwyczajnie mniej energochłonne – więcej czasu i zasobów zajmuje nakazywanie ludziom czegoś i stałe ich pilnowanie.
Również dlatego identyfikujemy naturalnych liderów, którzy stają się ambasadorami pożądanych zachowań. Nasze umysły potrzebują pozytywnego przykładu i przez to wzmocnienia. Bycie wzorem nie jest związane ze stanowiskiem, ale z postawą. Wykorzystujemy tutaj
naturalne predyspozycje i osobowości liderskie. Niektórzy ludzie mają w sobie charyzmę
– inni za nimi idą. Lider pociąga za sobą pozostałych pracowników.
Z drugiej strony pozytywna rutyna (zręczność, wprawa) nie oznacza wykonywania czynności odruchowo. Mamy specjalnie zaprojektowane sposoby, których zadaniem jest „wybijanie” pracowników z rutyny – tej bezrefleksyjnej, sztampowej. Służą temu np. kłódka,
piszczący sygnał, coś co sprawia, że nie będą wykonywać czynności mechanicznie.
Co się dzieje, jeśli mimo wszystko któryś z pracowników popełni błąd?
Przede wszystkim błąd nie może kosztować życia. Wszystkie procesy, technologie, zaplecze techniczne powinny być tak zaplanowane, żeby w przypadku błędu pracownika nie wydarzyło się najgorsze. Jeśli zdarzy się wypadek, należy każdy osobno zbadać. Nie robimy
tego, by piętnować ludzi, ale żeby jako organizacja uczyć się na błędach. Szukamy przede
wszystkim przyczyny systemowej, a następnie ją usuwamy. Informujemy również pracowników, co się wydarzyło i dlaczego. Chcemy, aby zrozumieli, jak nie należy postępować
i wyciągali wnioski na przyszłość.
Często w młodości, okresie rozkwitu sił witalnych, nie myślimy, że coś może się nam stać.
Jednak, kiedy naprawdę zastanowimy się nad tym, co jest ważne, zawsze dojdziemy,
że są to zdrowie i życie. Niezależnie na jakim etapie się znajdujemy i jakie priorytety mamy
w danym momencie. Jednocześnie ludzie są ofiarami złudnego poczucia: „mnie to nie spotka”, „to zajmie tylko chwilę, nie powinno stać się nic złego”, „to się przydarzy komuś innemu,
ale nie mi”. Tymczasem wypadek może zdarzyć się zawsze i każdemu. Najczęściej decydują
sekundy, splot kilku drobnych odstępstw, które w efekcie doprowadzają do nieszczęścia.
Ludzie często nawet nie zdają sobie sprawy, że przyczynili się do jakiegoś incydentu. Wydaje im się, że zrobili „tylko jedną małą rzecz”. Nie wiedzą jednak, co wydarzyło się potem, jakie były konsekwencje. Myślą, że ich małe niedociągnięcie nie miało znaczenia. Tymczasem
często jest zupełnie odwrotnie i mamy do czynienia z „efektem motyla”. Wypadki zdarzają
się w banalnych, nieprzewidywalnych okolicznościach i to właśnie suma tych drobnych
niedociągnięć doprowadza wreszcie do dużego zdarzenia. Właśnie dlatego uruchomiliśmy
program Misja ZERO.

2. Misja ZERO – bezwypadkowe miejsce pracy
To wyzwanie i jednocześnie deklaracja zaangażowania kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej PKP Energetyka w poprawę bezpieczeństwa w całej organizacji. Istotą programu
jest zbudowanie środowiska pracy bez wypadków i dążenie do poprawy bezpieczeństwa
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pracowników w oparciu o działania prewencyjne. Wymaga zaangażowania wszystkich
pracowników.







Filarami programu są:
Przywództwo
Ludzie
Zarządzanie ryzykiem
Systemy
Bezpieczne maszyny, obiekty i miejsca pracy

Program Misja ZERO bazuje na kluczowym elemencie, jakim jest ciągłe doskonalenie
w oparciu o Cykl Deminga (określany też jako koło Deminga), co w rzeczywistości oznacza
ciągłą poprawę. Wyznacznikiem kultury bezpieczeństwa są wskaźniki, dające obraz poziomu wypadkowości w organizacji. W PKP Energetyka został przyjęty wskaźnik wypadkowości, który w następstwie działania Misji ZERO ma obniżyć się właśnie do poziomu „0”.
Oczywiście wiadomo, że zawsze może zdarzyć się drobny incydent, jak stłuczenie palca czy
zadrapanie. Przez „0” wypadków rozumiemy zdarzenia, które trwale wpływają na zdrowie
i życie pracowników oraz ich rodzin.
Filar I – Przywództwo
To fundament budowania kultury bezpieczeństwa. Widoczne i autentyczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa spaja działania w pozostałych filarach i nadaje bezpieczeństwu pracy odpowiedni priorytet w organizacji, stawiając je na równi z sukcesem biznesowym. W ramach filaru m.in. wzmacnia się funkcję Społecznego Inspektora Pracy jako
Lidera Bezpieczeństwa oraz powołuje się Sztab Bezpieczeństwa, podczas którego najwyższe władze Spółki regularnie pochylają się nad aspektami związanymi z bezpieczeństwem
w firmie.
Filar II – Ludzie
Podczas gdy Filar Przywództwo kładzie nacisk na odgórną promocję bezpieczeństwa, Filar
Ludzie poświęcony jest działaniom skupionym na pracownikach i adresowanym bezpośrednio do nich. Stawiamy tu na edukację, podnoszenie świadomości w zakresie identyfikacji zagrożeń, skuteczną profilaktykę oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw. Dostosowujemy także asortyment odzieżowy, by spełniał nie tylko swoją funkcję ochronną,
ale także zapewniał pracownikom jak najwyższy komfort pracy.
Filar III – Zarządzanie ryzykiem
Flagowym projektem jest zbudowanie hurtowni danych, która będzie integrować informacje z systemów informatycznych, w których mamy wszystkie zasoby niezbędne
do zarządzania ryzykiem i jego monitorowania. Wierzymy, że usprawnienie przyczyni się
do podejmowania jeszcze lepszych decyzji oraz do poprawy elastyczności w zarządzaniu
i egzekucji działań. Planujemy także utworzenie i wdrożenie jednolitych zasad współpracy
z podwykonawcami i dostawcami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
oraz wdrożenie szeregu aplikacji dedykowanych pracownikom i służbom BHP, które będą
pomagały w identyfikacji, zgłaszaniu i zarządzaniu zagrożeniami. Wszystkie te działania
przyczynią się do redukcji liczby zagrożeń oraz związanego z nimi ryzyka, co w perspektywie długofalowej wpłynie na spadek wskaźników wypadkowych.
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Filar IV – Systemy
Działania filaru koncentrują się na standaryzacji procesów. Poprzez wprowadzenie ujednoliconych procedur i wytycznych wprowadzamy pewną powtarzalność i przewidywalność
procesu, a co za tym idzie minimalizujemy prawdopodobieństwo powstania odstępstwa,
które mogłoby zapoczątkować łańcuch zdarzeń prowadzących do wypadku. Ujednolicenie
funkcjonujących systemów wprowadzi porządek oraz ułatwi rozumienie poszczególnych
ról i przypisanych do nich odpowiedzialności.
Filar V – Bezpieczne maszyny, obiekty i miejsca pracy
Aspekt środowiska, w którym pracujemy, narzędzi, z których korzystamy, zamyka katalog
naszych kluczowych obszarów działania. Na ostatni filar składają się m.in. takie projekty
i inicjatywy, których celem jest poprawa warunków i jakości pracy zarówno z punktu widzenia naszych pracowników, jak i klientów.

3. Akademia Misji Zero, czyli jak kształtujemy postawy, przekonania i nawyki
Pierwszym krokiem w realizacji Misji ZERO jest Akademia Misji ZERO, czyli specjalny program szkoleniowy uruchomiony dla poszczególnych grup pracowników. W ramach Akademii realizowane są:




szkolenia dla brygadzistów w zakresie pierwszej pomocy oraz relacji w zespołach,
szkolenia dla maszynistów na mobilnym symulatorze pojazdu kolejowego specjalnego,
szkolenia dla całych brygad na Poligonie Szkoleniowym PKP Energetyka.

Szkolenia dla brygadzistów
Pracownicy PKP Energetyka pracujący głównie w terenie muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Oddaleni o wiele kilometrów od infrastruktury miejskiej, pracują w warunkach szczególnych. Dlatego naszą ambicją jest, aby każda brygada została przeszkolona
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dedykowane dla nich szkolenie to 2-dniowy profesjonalny program skrojony na miarę i dopasowany do specyfiki ich pracy oraz zagrożeń,
na które mogą być narażeni. Szkolenie jest w dużej części praktyczne, dzięki czemu pozwala na maksymalne przyswojenie wiedzy i umiejętności, a swoim zakresem obejmuje postępowanie w okolicznościach urazu, nagłych zachorowań i edukację dotyczącą podstawowych mechanizmów psychologicznych podczas wypadku. Zajęcia podzielone są na krótkie
wykłady teoretyczne przeplatane pozoracjami, podczas których uczestnicy odrywają
realistyczne scenariusze wypadków oraz akcji ratunkowych. Dzięki temu mają szansę
na przećwiczenie swoich reakcji i schematów zachowań w sytuacji trudnej w środowisku
kontrolowanym. Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem, a każdy kto je przejdzie
ocenia je jako wartościowe i niezbędne zarówno do funkcjonowania w pracy, jak i życiu
pozazawodowym.
Dodatkowo, w PKP Energetyka prowadzimy także szkolenie dla brygadzistów w zakresie
efektywnej komunikacji, organizacji pracy i zarządzania zespołem, kształcąc odpowiedzialnych liderów brygad.
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Szkolenia dla maszynistów na mobilnym symulatorze pojazdu kolejowego specjalnego
Szkolenie odbywa się na dwóch mobilnych symulatorach. Maszyniści przechodzący przez
kolejne cykle szkoleń w coraz większym stopniu przyswajają zasady prowadzenia pojazdu
w różnych sytuacjach, a więc reagują na pojawiające się podczas symulacji zdarzenia w sposób właściwy i instynktowny, tak jak przy jeździe w środowisku rzeczywistym. Pracownicy
mają coraz większą świadomość, że ćwiczenie na symulatorze w obecności instruktora nie
wymaga tylko umiejętności sterowania pojazdem kolejowym, lecz szybkiego i prawidłowego reagowania na pojawiające się w czasie jazdy wirtualne zdarzenia, które muszą być
instynktownie odbierane jako rzeczywiste zagrożenia, mogące zdarzyć się w praktyce.
Zadaniem instruktora, oprócz obserwacji pracownika i oceny jego umiejętności podczas
jazdy, jest także przeprowadzenie instruktarzu dotyczącego czynności maszynisty, które
musi wykonać zanim rozpocznie jazdę. Aspekt ten jest dość ważny w przypadku maszynistów PKP Energetyka, ponieważ czynności przygotowujące pojazd do jazdy należą do obowiązków maszynisty, czego nie ma u innych przewoźników. Przygotowania te dotyczą wykonania czynności utrzymaniowych nazywanych poziomem P1, zgodnie z dokumentacją
systemu utrzymania (DSU) danego typu pojazdu oraz zastosowania odpowiedniego rodzaju postępowania przy sprawdzaniu układu hamulcowego, w zależności od rodzaju zastosowanego w pojeździe układu hamowania (hamulce z wkładkami żeliwnymi, kompozytowymi lub tarczami hamulcowymi). Ponieważ symulator nie posiada wszystkich rodzajów
pulpitów stosowanych w pojazdach Spółki, instruktor przed rozpoczęciem sesji przeprowadza dla maszynisty krótki instruktaż (autoryzację) na pulpit, którego maszynista nie zna.
Kolejną korzyścią, jaka płynie ze szkoleń na symulatorze jest kontrola tego, czy maszynista nabrał wystarczającego nawyku powtarzania na głos mijanych sygnałów kolejowych,
która to zasada obowiązuje w PKP Energetyka, czy też prawidłowego prowadzenia rozmów radiotelefonicznych. Na jednym ze szkoleń instruktor podczas jazdy symulacyjnej,
wywołując pracownika przez radiotelefon (jako dyżurny ruchu) wymaga, aby maszynista
powtarzał przyjęcie danego polecenia/komunikatu w pełnej treści, jaką otrzymał od dyżurnego ruchu oraz stosował zasadę informowania rozmówcy o tym, czy rozmowa została
zakończona (bez odbioru), czy oczekuje jeszcze odpowiedzi (odbiór).
Symulator, na którym PKP Energetyka szkoli swoich maszynistów był pierwszym urządzeniem z wymiennymi pulpitami odwzorowującymi kabiny sterownicze trzech różnych
typów pojazdów roboczych w Polsce.
Zalety symulatora
Zastosowanie do symulacji oprogramowania VBS (Virtual Battlespace), uznanego przez
NATO i powszechnie stosowanego w szkoleniach wojskowych.
Oprogramowanie to umożliwia tworzenie symulacji znacznie wykraczających poza możliwości oferowane przez typowe symulatory do szkolenia maszynistów, w których obserwacja szlaku przed pociągiem możliwa jest jedynie z pozycji maszynisty prowadzącego pociąg
w kabinie sterowniczej.
VBS umożliwia:


poruszanie się po mapie w dowolnych kierunkach, ruch pociągu wzdłuż toru jest
ustalany programowo;
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dowolne ustalenie pozycji obserwatora, nie musi się on znajdować w kabinie maszynisty, ale może np. stać na zewnątrz przy pociągu lub na jego pomoście roboczym;
integrację wielu stanowisk symulacyjnych i tworzenie ćwiczeń symultanicznych
dla grupy współpracujących ze sobą osób szkolonych.

Zastosowanie metodyki tworzenia wizualizacji linii kolejowych na podstawie cyfrowej
mapy terenu, zakupionej od Głównego Geodety Kraju oraz danych o infrastrukturze kolejowej z cyfrowych zasobów Centrum Diagnostyki i Geodezji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Metodyka taka gwarantuje prawidłowe wpisanie linii kolejowej w rzeźbę terenu, jak też
wierne odwzorowanie planu i profilu linii kolejowej, co jest szczególnie istotne w szkoleniu
maszynistów ciężkich pociągów towarowych, jak też przy budowie wizualizacji np. odcinków linii kolejowych w górach. Dotychczasowe realizacje opierały się na odwzorowaniu –
na podstawie materiału filmowego – obrazu widzianego przez maszynistę lub przybliżonej
rzeźby terenu i nie zawsze dokładnie odzwierciedlały faktyczne parametry linii kolejowej.
Obiekty umieszczone w przestrzeni wirtualnej symulatora mają przypisane współrzędne
GPS, co umożliwia powiązanie odwzorowania linii kolejowej z bazą danych obiektów istniejących w terenie.
Odwzorowanie w przestrzeni wirtualnej nie tylko obrazu widzianego przez maszynistę
z kabiny, ale całego pociągu sieciowego wraz z jego podstawowymi urządzeniami technicznymi (dla każdego z trzech ujętych w projekcie pojazdów roboczych).
W zastosowanej technologii wizualizacji, ujęto nie tylko pulpit i wnętrze kabiny, ale całość
pojazdu roboczego, w tym jego podstawowe urządzenia. Umożliwia to zarówno sterowanie ruchem pojazdu wzdłuż toru, jak i operowanie jego wyposażeniem.
Szkolenia dla całych brygad
Poligon szkoleniowy w Słotwinach k. Łodzi to miejsce, w którym szkolimy brygady z całej
Polski. Pierwszy etap ćwiczeń to część teoretyczna służąca powtórzeniu wiedzy na temat
zasad BHP, typów i rodzajów sieci trakcyjnej czy jej elementów. Aby umożliwić sprawne
uczenie się, w tej części instruktażu wykorzystywane są nowoczesne pomoce naukowe,
takie jak: e-learning, multimedialna sala z filmami instruktażowymi oraz technologia virtual reality. Jednak główny nacisk programu szkoleniowego, opracowanego we współpracy
z Instytutem Kolejnictwa, położono na wymiar praktyczny. Elektromonterzy w bezpiecznych warunkach doskonalą swoje umiejętności związane z utrzymaniem kolejowej sieci
trakcyjnej, takie jak: sprawdzanie jej stanu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiany
niezbędnych elementów (w sumie to aż 40 czynności). W tym celu wybudowano 517 metrów sieci jezdnej na bocznicy kolejowej. Na odcinku sieci „parterowej” uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia z poziomu terenu. Potem przechodzą do specjalistycznego pociągu sieciowego, gdzie już z poziomu pomostu trenują zadania na regularnej sieci trakcyjnej.
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4. Wdrażamy standardy i procedury
Aby odpowiednio nadzorować stan bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności przewozowej Spółki, prowadzone są audyty i kontrole wewnętrzne. W każdym z zakładów na bieżąco sprawdzamy, czy realizacja procesów odbywa się zgodnie z funkcjonującymi w PKP
Energetyka systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz systemem zarządzania
utrzymaniem (MMS). Zebrane materiały z przeprowadzanych wizytacji są szczegółowo
analizowane oraz omawiane z kierownictwem zakładów w celu wdrożenia ewentualnych
poprawek.
Efektem pracy związanej z poprawą bezpieczeństwa widocznym na dziś jest:
wyeliminowanie w dużym stopniu niezgodności np. wad konstrukcyjnych przy zamocowaniu piasecznic, które uniemożliwiały wykładanie płóz hamulcowych;






wyeliminowanie wyjazdów pojazdami z niesprawną funkcją Radio-Stop;
wyposażenie sekcji (komórek wykonawczych) we właściwe typy płóz hamulcowych;
coraz lepiej prowadzona dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje pracowników;
wyeliminowanie błędów w kartach próby hamulca;
łatwy dostęp osób upoważnionych do dokumentacji związanej z realizacją przewozu i dokumentacji technicznej danego pojazdu kolejowego, poprzez umieszczenie kompletnej dokumentacji w systemie elektronicznym e-Tabor.

Coroczny przegląd i weryfikacja rejestru zagrożeń oraz ocena ryzyka pozwala nadzorować wykonywane procesy przewozowe, eksploatację i utrzymanie bocznic, utrzymanie
pojazdów kolejowych w sprawności technicznej oraz skutecznie reagować w przypadku
pojawiania się zagrożeń. Potwierdzeniem adekwatności prowadzonych działań jest brak
wystąpienia w ostatnich latach stanów zagrożenia, które zakłóciłyby bezpieczeństwo
prowadzenia działalności.
Skuteczne reakcje na zmiany
Transport kolejowy – to żywy organizm, który jest stale usprawniany. Dbamy o to, aby
obsada trakcyjna na bieżąco zapoznawała się ze wszystkimi zmianami w przepisach oraz
w systemach elektronicznych, którymi się posługują. Takim systemem dedykowanym pracownikom pociągu sieciowego jest system e-Tabor, którego jednym z części składowych
jest system mobilny o nazwie mRails. System wspiera zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji poprzez zarządzanie procesami przewozowymi. Nadrzędnym celem e-Tabor jest
między innymi zapewnienie eksploatacji pojazdu kolejowego przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników systemu kolejowego, a także wspieranie procesu zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych,
kwaliﬁkacyjnych i weryﬁkacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu.
System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty
Widząc istniejące wyzwania, w zakresie prowadzenia maszyn, zrealizowaliśmy projekt
zmniejszenia ryzyka zajścia niebezpiecznych zdarzeń w ruchu kolejowym. Eksperci Spółki,
wraz z inżynierami SSK Rail, opracowali System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty
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(AOM), który wspomaga pracę kierujących pociągami i obniża ryzyko występowania niebezpiecznych zdarzeń.
Na kolei funkcjonuje system SHP – Samoczynne Hamowanie Pociągu, a dodatkowo
tzw. przycisk czujności. Słabą stroną tego systemu jest wykonywanie przez maszynistę
zawsze tego samego gestu, co może prowadzić do wyrobienia nawyku odruchowego
„kasowania” sygnałów SHP. W skrajnym przypadku może to osłabić czujność maszynisty
i doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. To rozwiązanie jest oparte na prostym schemacie „przypominania”. Z kolei system AOM jest oparty na modelu współpracy „człowiek –
maszyna”. Został stworzony w oparciu o uczącą się sieć neuronową. W tym modelu system
w czasie rzeczywistym dostarcza wartościowych wskazówek i danych, na których zależy
kierującemu pojazdem.

5. Kryzys mówi „sprawdzam”. Nie zawodzimy. Bezpiecznie nawet
w trudnym czasie pandemii
Zbudowanie odpowiedniego zaplecza, w skład którego wchodzą poszczególne systemy,
procedury, wypracowane postawy sprawia, że jesteśmy gotowi do sprawnego i bezpiecznego działania nawet w najbardziej wymagających okolicznościach. To właśnie wtedy najbardziej widocznym staje się to, czy jesteśmy dobrze przygotowani i potrafimy sprostać
np. ostrym wahaniom pogodowym orkanu Ksawery z 2017 r. czy pandemii koronawirusa
z 2020 r.
Zarządzanie w czasach zarazy
Energetyka kolejowa należy do infrastruktury krytycznej kraju i w czasach kryzysu musi
spełniać wysokie oczekiwania i kryteria funkcjonowania. Aby prąd mógł nieprzerwanie zasilać polską kolej, a pracownicy byli bezpieczni, PKP Energetyka S.A. we współpracy z Centrum Ratownictwa wdrożyła na czas pandemii koronawirusa zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Stan zdrowia pracowników wszystkich obszarów
jest regularnie monitorowany. Zapewniono także dostawę odpowiedniej ilości środków
dezynfekujących i ochronnych oraz podniesiono wymagania dotyczące czystości w przestrzeniach biurowych i technicznych.
Wprowadzono prewencyjne zasady w sposobie kontaktów zarówno wewnątrz firmy, jak
i we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ddokumenty są przekazywane drogą elektroniczną, działają systemy telekonferencji. Również brygady w terenie stosują bezpieczne sposoby funkcjonowania, oparte na komunikacji elektronicznej z użyciem systemu
PLANER. Dodatkowo pracownicy terenowi mają prawo odstąpienia od realizacji prac,
jeżeli miałyby się one odbywać w pobliżu skupisk ludzkich lub w lokalu klienta. Dla pracowników biurowych istnieje możliwość pracy zdalnej – korzystało z niej około 500 osób.
Skoszarowanie dyspozytur
Wiosną wśród zatrudnianych przez Spółkę dyspozytorów wyłoniono grupę 90 osób, które przez dwa miesiące pracowały w 12 centrach dyspozytorskich w pełnej izolacji i bez
możliwości opuszczania miejsca pracy. Zapewniono im odpowiednie warunki, tak by nie
kontaktując się z otoczeniem mogli pracować i wypoczywać, zapewniając ciągłość funkcjonowania sieci. Druga fala pandemii na jesieni to kontynuacja izolacji dyspozytur. War-
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to też podkreślić, że sama architektura sieci teletechnicznej umożliwia, w razie potrzeby,
przeniesienie w zapasowe miejsce wybranych dyspozytur.
Akcja „Zawsze na służbie”
Pomimo wymagającego okresu, pracownicy PKP Energetyka pracują w sposób ciągły, zapewniając niezawodność dostaw energii. Ich zaangażowanie i poczucie misji jest widoczne
poprzez akcję #ZawszeNaSłużbie, którą można zobaczyć w mediach oraz w Internecie.
W jej ramach do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których pracownicy opowiadają, jak wyglądała ich służba w czasie pandemii. W akcję włączyły się także inne spółki kolejowe, pokazując realia pracy i solidarność branży.
***
Urszula Gawrysiak
Dyrektor Biura BHP Ppoż. i Ochrony Środowiska
Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra prawa.
Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie BHP
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie oraz
pedagogiczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Swoją pracę w obszarze bezpieczeństwa pracy rozpoczęła
w Państwowej Inspekcji Pracy jako inspektor specjalizujący się w nadzorze służby zdrowia. W 2004 r. podjęła pracę
w UPS Polska na stanowisku Kierownika BHP. Od 2008 r.
poświęciła się budowaniu kultury bezpieczeństwa w branży budowlanej, najpierw na stanowisku Kierownika BHP w Warbud S.A., a od 2012 r. w firmie Budimex S.A., gdzie pełniła
funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Tam też miała okazję
uczestniczyć w powstaniu i rozwoju jednej z największych inicjatyw na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w branży budowlanej – Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Od 2019 r. objęła stanowisko Dyrektora Biura BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska
w GK PKP Energetyka S.A.
Marcin Zalewski
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w PKP
Energetyka
Absolwent wydziału transportu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. w specjalizacji Organizacja i Technika Transportu. Ukończył również studia podyplomowe
na Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego
Ziętka w Katowicach, w specjalizacji Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym.
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Od początku kariery zawodowej związany z PKP Energetyka, gdzie wraz z zespołem
pracowników przygotowywał Spółkę do rozpoczęcia działalności przewozowej, uzyskując licencję i certyfikaty bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego. W Spółce odpowiada
za funkcjonowanie systemów SMS i MMS. Brał czynny udział w transformacji cyfrowej
PKP Energetyka S.A. m.in. poprzez wdrożenie systemu e-Tabor oraz budowę mobilnego
symulatora pojazdu kolejowego specjalnego.
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ŁKA LIDEREM
BEZPIECZEŃSTWA
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
– NOWOCZESNY TABOR
I PROFESJONALNY PERSONEL
Pierwszy autor: Joanna Osińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Marketingu /Rzecznik Prasowy
Drugi autor: Barbara Szeligowska – Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Jakości
Przewozów
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) jest samorządowym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym, który od sześciu lat realizuje usługi transportowe na obszarze województwa
łódzkiego. Pociągi, poza aglomeracją łódzką, kursują między Łodzią a Sieradzem, Kutnem,
Tomaszowem Mazowieckim, Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem oraz między Skierniewicami i Łowiczem. W weekendy również na trasie Łódź–Warszawa. Zakup nowych
jednostek oraz rozbudowa już posiadanych pozwoliły na rozwój siatki połączeń i zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, co przy stale rosnącej frekwencji w pociągach,
stało się koniecznością. Od 2014 r. z usług ŁKA skorzystało ponad 21,5 mln podróżnych,
w tym przeszło 6 mln w 2019 r., to o 1,3 mln pasażerów więcej niż w 2018 r. Spółka obecnie
obsługuje blisko 100 stacji i przystanków, wykonując ponad 3,5 mln pociągokilometrów
rocznie.
Od początku funkcjonowania łódzka kolej utrzymuje wysoką jakość świadczonych usług,
kładąc duży nacisk na działania dążące do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz budowania konkurencyjnej pozycji na rynku kolejowym. Założone cele realizowane są poprzez działania Kierownictwa Spółki, a związane
m.in. z: zatrudnieniem pracowników i ich doskonaleniem zawodowym; zapewnieniem
niezawodności taboru poprzez inwestycje taborowe i wysoki poziom usług utrzymaniowo-naprawczych; doskonaleniem funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem; monitorowaniem i podejmowaniem działań związanych z występującymi
zdarzeniami kolejowymi; udoskonalaniem procesu obsługi osób z niepełnosprawnościami
i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz promowaniem wśród pracowników aktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, które jest filarem kultury bezpieczeństwa.
Skuteczność prowadzonej polityki zarządzania Spółką potwierdzają statystyki. Łódzką
kolej na tle innych przewoźników wyróżnia wysoka sprawność i punktualność pociągów.
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Punktualność pociągów ŁKA w latach 2017 –2020 na tle innych spółek kolejowych

Sprawność pociągów w II połowie 2019 r.
CZERWIEC

99,98% 99,22%
FLIRT3

IMPULS2

SIERPIEŃ

100%
FLIRT3

100%

IMPULS2

PAŹDZIERNIK

100%
FLIRT3

99,81%
IMPULS2

LIPEC

100%
FLIRT3

99,12%
IMPULS2

WRZESIEŃ

100%
FLIRT3

99,96%
IMPULS2

LISTOPAD

99,99% 99,57%
FLIRT3

IMPULS2

GRUDZIEŃ

100%
FLIRT3

99,79%
IMPULS2

Obecnie Spółka dysponuje 34 nowoczesnymi pociągami: 14 pojazdami EZT Impuls II
firmy Newag S.A. oraz 20 dwuczłonowymi EZT FLIRT3, firmy Stadler Polska, z których
10 zostanie rozbudowanych o trzeci dodatkowy człon. Bezpieczeństwo i komfort podróży
zapewniają znajdujące się w pociągu defibrylatory, pętle indukcyjne, numerowane miejsca, stoliki podokienne w układzie foteli vis a vis oraz strefa dziecięca. Ponadto, pociągi
wyposażone są we wszystko, co powinien posiadać nowoczesny skład, m.in. w: klimatyzację, gniazdka elektryczne i USB, monitory, nowoczesny system informacji pasażerskiej, biletomaty, bezpłatne Wi-Fi oraz miejsca na rowery, wózki inwalidzkie i dziecięce.
Wszystkie pociągi ŁKA wyposażone zostały w jeden system ogrzewania/klimatyzacji, który posiada czujniki CO2, zapewniający właściwą wymianę powietrza. Czujniki CO2 nadzorują jakość powietrza i zapewniają jego właściwe parametry w przedziale pasażerskim
i układzie klimatyzacji. Czyli, im więcej pasażerów (więcej CO2), tym system intensywniej
prowadzi wymianę powietrza, wysysając je z wnętrza pojazdu i wtłaczając świeże powietrze z zewnątrz. W układzie klimatyzacji stosowany jest szereg filtrów, które wymieniane
są co 90 dni, a nie tylko sezonowo. Każdy człon pojazdu wyposażony jest w klimatyzator,
tak więc nie ma ryzyka mieszania się mas powietrza w kanałach pomiędzy członami pojazdu. Stosowane filtry i środki w układach klimatyzacji uniemożliwiają gromadzenie się
i przemieszczanie drobnoustrojów.
Ambitne plany, które ŁKA zamierzała zrealizować w 2020 r., pokrzyżował wybuch pandemii koronawirusa Covid-19. Rozkład jazdy na rok 2019/2020 przewidywał 32% wzrost
234

pracy eksploatacyjnej i miał być największy w historii Spółki. Prognoza przewozowa zakładała przewiezienie 7 853 000 pasażerów, co oznaczało przyrost o około 30% w stosunku do 2019 r. Zamiast realizacji zamierzeń, przewoźnik podjął szereg działań mających
na celu minimalizację zagrożenia dla podróżnych i personelu. Po pierwszych doniesieniach
o zakażeniach koronawirusem, wdrożony został plan postępowania w sytuacji podejrzenia
choroby u pasażerów. Pracownicy spółki, a w szczególności drużyny pociągowe, zostali
zapoznani z procedurami postępowania oraz wszelkimi informacjami o zagrożeniach związanych z koronawirusem. Zakupiono większe ilości środków ochrony indywidualnej (żele
do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe), które są dostępne w pojazdach. Wprowadzono również w pociągach strefy wyłączone z użytkowania, odpowiednio oznaczone,
przeznaczone dla drużyn konduktorskich oraz zdalnie otwieranie drzwi. Spółka wdrożyła
wzmożony program sprzątania i dezynfekcji taboru, zwiększono o 100% ilość czyszczeń.
Systematyczne sprzątanie pociągów pozwala utrzymać jednostki w bardzo dobrym stanie
higienicznym i zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, a dzięki temu pasażerowie mogą podróżować w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
Pomimo wprowadzonych ograniczeń spowodowanych pandemią, pracownicy ŁKA zakończyli w wyznaczonym terminie pilotażowy program „Maszynista 5.0”. Zastosowane w programie metody szkoleniowe pozwoliły podnieść sprawność maszynistów w zakresie uwagi, pamięci, wielozadaniowości i szybkości reakcji. Przekłada się to na zmniejszenie ryzyka
wypadku w prowadzeniu pojazdu szynowego. Analiza zebranego materiału, w ramach
realizowanego projektu, potwierdziła, że sprawdza się stosowany w Spółce system zatrudniania i kwalifikacji pracowników. Maszyniści są dobrze dobrani do zawodu, sprawnie
funkcjonują w sytuacjach zadaniowych oraz konstruktywnie radzące sobie z codziennym
stresem.
Podejmowane przez ŁKA działania zapewniające bezpieczeństwo i wygodę podróży są wysoko oceniane przez pasażerów. Z przeprowadzonych badań satysfakcji klienta w latach
2016–2019 wynika, że poziom realizacji usługi oraz komfort podróży utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. W opinii klientów (badanie satysfakcji klienta z 2019 r.), łódzką
kolej na tle konkurencji wyróżnia przede wszystkim: nowoczesność – 84% respondentów,
sposób obsługi pasażerów – 72%, tabor – 68% i niezawodność – 63%. Uzyskane od klientów opinie i uwagi stanowią podstawę do oceny jakości świadczonych usług, oszacowania
postrzegania marki, a przede wszystkim są punktem wyjścia do podjęcia odpowiednich
działań, które służą dalszemu rozwojowi Spółki.
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Zapewnienie bezpieczeństwa przez przewoźników kolejowych jest bardzo ważnym elementem podróży. To od stworzenia odpowiednich warunków przewozowych zależy
to, czy komfortowo i bez zbędnych trudności pasażer dotrze do celu. Dlatego też Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności
kładzie duży nacisk na poprawę i rozwój kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w ramach oferowanych usług i dba o to, aby kolej postrzegana była jako przyjazny
środek transportu. Co jest zgodne z misją Spółki, tj. świadczeniem usług przewozowych
na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc bezpieczny, szybki i komfortowy przewóz pasażerów. Starania WKD w tym zakresie zostały dostrzeżone
przez Urząd Transportu Kolejowego, czego świadectwem było przyznanie w 2018 r. nagrody w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za przedsięwzięcia
na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii. Nagroda ta bardzo cieszy,
ale również motywuje do podejmowania kolejnych działań poprawiających jakość i dostępność świadczonych usług w szczególności dla podróżnych z niepełnosprawnościami
i o ograniczonej sprawności ruchowej.
Jeszcze do niedawna problem dostępności przestrzeni publicznej w tym np. dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
był marginalizowany. W miarę wzrastania świadomości społecznej zagadnienie to stało
się wyzwaniem, któremu próbowano sprostać w jak największym stopniu. Zaczęto podejmować szeroko zakrojone działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i ograniczeniu mobilności oraz wprowadzano rozwiązania mogące w dłuższej perspektywie
czasowej, zapewnić wszystkim użytkownikom przestrzeni publicznej pełną jej dostępność.
Co w przypadku osób z niepełnosprawnościami pozwoliło na aktywniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu np. dzięki zniwelowaniu barier architektonicznych, dostosowaniu
pojazdów transportu publicznego itd.
zdj. nr 1 Pochylnia na pojeździe serii EN97
zdj. nr 2 Przycisk na drzwiach
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Od wielu lat Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i nie pozostaje obojętna na potrzeby osób z niepełnosprawnością
czy o ograniczonej mobilności. Jako przewoźnik kolejowy i jednocześnie zarządca infrastruktury Spółka podejmowała i podejmuje wiele działań, które mają za zadanie znoszenie
barier i zwiększenie dostępności usług, a tym samym ułatwienie podróży oraz zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług przewozowych. W dużym stopniu wpływ
na obecne udogodnienia i wyrównywanie szans w dostępności naszych usług miały przeprowadzone inwestycje w zakresie przystosowania małej architektury przystankowej,
taboru, kas biletowych czy budynków biurowo-administracyjnych oraz podejmowanie
współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby z niepełnosprawnościami.
W pierwszej kolejności Warszawska Kolej Dojazdowa sukcesywnie, w miarę możliwości,
dostosowywała przestrzeń małej architektury przystankowej w taki sposób, żeby każda
osoba chcąca odbyć podróż z WKD bez przeszkód mogła dostać się na peron czy do pociągu. W chwili obecnej perony znajdujące się na 26 (z 28) stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez WKD, przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami
oraz o ograniczonej sprawności ruchowej (poza peronami na 2 przystankach osobowych,
tj. Warszawa Ochota WKD i Warszawa Zachodnia WKD, które przewidziane są do przebudowy i modernizacji w ramach inwestycji właściciela tych obiektów, tj. PKP PLK S.A.
WKD uczestniczy w uzgodnieniach z PKP PLK dotyczących przebudowy stacji Warszawa
Zachodnia i Ochota, w ramach której zaprojektowano wejścia na perony oraz szlaki komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych).
zdj. nr 3 Wejście na peron na przystanku osobowym Kanie Helenowskie

Równolegle prowadzona była wymiana taboru – WKD jako jeden z nielicznych przewoźników posiada 100% elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych do przewozu
osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej mobilności, a personel obsługujący tabor
przeszkolony jest w zakresie ich przewozu. Tabor wyposażony jest w rampy odkładane
ręcznie znajdujące się w obu końcach pojazdu, umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
bezpośrednio z poziomu peronu. Dodatkowo podróżny o ograniczonej sprawności rucho-
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wej w celu uzyskania pomocy przy wejściu do pociągu może skorzystać ze specjalnego
przycisku umieszczonego na odpowiedniej wysokości, na drzwiach, przekazującego sygnał
bezpośrednio personelowi pokładowemu. Pociągi serii EN100 dodatkowo wyposażone
zostały w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną
maszynisty. Sam przycisk został oznaczony w języku Brille’a. Ponadto w trosce o komfortową podróż i jak najlepszą informację pasażerską m.in. dla osób z dysfunkcją wzroku
i słuchu w pojazdach WKD dostępna jest informacja o następnej stacji (wizualna i dźwiękowa), głównych możliwościach przesiadek (dźwiękowa) oraz kwestiach bezpieczeństwa
i ochrony (wizualna). Natomiast bieżąca informacja o rozkładzie jazdy pociągów znajduje
się na peronach w formie wizualnej i dźwiękowej – System Informacji Pasażerskiej i tzw.
przycisków „Info”, które pozwalają na odsłuchanie informacji znajdującej się na tablicach
SIP, tj. najbliższe godziny odjazdów pociągów, ewentualne komunikaty o utrudnieniach
w ruchu.
zdj. nr 4 System Informacji Pasażerskiej na przystanku osobowym Tworki
zdj. nr 5 Przycisk „Info” na słupie SIPiM

Spółce zależy na tym, żeby oferta skierowana do osób wymagających wsparcia ze względu
na swój stan zdrowia była jak najbardziej korzystna i skrojona na miarę potrzeb każdego
pasażera. Dlatego też na każdym peronie stacji i przystanku osobowym linii WKD wyznaczone są miejsca oczekiwania dla osób potrzebujących pomocy – słupki z piktogramem
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, co znacząco ułatwia jej udzielenie, zarówno
w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przejazdu, jak w przypadku doraźnie udzielanej
pomocy podczas wsiadania/wysiadania z pociągu. Ponadto WKD jako jeden z pierwszych
przewoźników skróciła z 48 do 24 godzin czas zgłaszania potrzeby pomocy – pomimo
braku takiego obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Osoba niepełnosprawna lub
osoba o ograniczonej sprawności ruchowej potrzebująca wsparcia w czasie podróży, może
to zgłosić przynajmniej na 24 godziny przed planowaną godziną odjazdu pociągu z danej
stacji i przystanku osobowego, na którym zamierza rozpocząć podróż. Zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy pasażer może dokonać np. telefonicznie.
Zdj. nr 6 Oznaczone miejsce oczekiwania dla osób potrzebujących pomocy

238

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. dostrzega problemy z jakimi borykają się osoby
z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, dlatego też stara się zniwelować wszelkie
bariery, które mogą się pojawić podczas podróży na liniach kolejowych zarządzanych przez
WKD. Spółka dba o to, żeby oferowane usługi przewozowe były dostępne i jak najbardziej
komfortowe dla wszystkich obsługiwanych pasażerów. W sierpniu 2020 r. we wszystkich
kasach biletowych WKD zostały zainstalowane pętle indukcyjne (pierwsza pętla indukcyjna została zamontowana pilotażowo w kasie biletowej na stacji Warszawa Śródmieście
WKD w sierpniu 2019 r.). Dzięki temu urządzeniu osoby słabosłyszące zyskały możliwość
lepszej komunikacji z kasjerem, tj. możliwość bezproblemowego usłyszenia treści przekazywanych przez kasjera. A to sprawia, że zakup biletu na przejazd pociągiem WKD staje się dla tych osób bardziej przyjazny, przystępny i nie powoduje żadnego dyskomfortu
czy dodatkowego stresu. Również w sierpniu 2020 r. na wszystkich stacjach i przystankach osobowych WKD zamontowanych zostało 30 szt. nowych automatów biletowych,
które zastąpiły urządzenia starej generacji. Automaty te spełniają określone wymagania
techniczne, niezawodności, funkcjonalności, także w zakresie pełnej dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, np. odpowiednia wysokość i kąt pochylenia monitora zapewniają pełne dostosowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
zdj. nr 7 Pętla indukcyjna zamontowana w kasie biletowej na stacji Warszawa Śródmieście WKD

239

Świadomość = odpowiedzialność = bezpieczeństwo
WKD zadbała także o to, żeby każdy pasażer, który chce np. złożyć pismo lub odwołanie
od wystawionego wezwania w budynku biurowym w Grodzisku Mazowieckim, mógł zrobić to bez zbędnych niedogodności. W siedzibie Spółki zamontowano windę zapewniającą większą dostępność i likwidując dzięki temu bariery architektoniczne konieczne do pokonania przez osoby o ograniczonej mobilności. Winda wyposażona jest w podświetlane
oraz opisane w języku Braille’a przyciski i informacje ułatwiające korzystanie z dźwigu
osobom wymagającym wsparcia z powodu swojej dysfunkcji. Ponadto na parkingu zlokalizowanym tuż przy wejściu do pomieszczeń administracyjno-biurowych, Spółka zapewnia
miejsce postojowe dedykowane dla osoby z niepełnosprawnością, pozwalając w ten sposób na swobodne i bez utrudnień skorzystanie z parkingu.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. stara się również poszerzać wiedzę dotyczącą
zagadnień związanych z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, poznawać problemy
z jakimi muszą się one borykać w codziennym życiu, ale także dzielić się swoimi doświadczeniami. W tym celu Spółka aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii UTK oraz w spotkaniach Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej
możliwości poruszania się powstałego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz
w kampaniach informacyjnych organizowanych przez UTK, upowszechniając w ten sposób
wiedzę w zakresie praw pasażera kolei. W 2019 r. Warszawska Kolej Dojazdowa podjęła
współpracę z Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport, w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego. WKD
wspiera Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych skupionych na integracji i aktywizacji środowiska osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, przyjmując za podstawowe pole działania grupę najmłodszych, tj. dzieci i młodzież szkolną. Działania podjęte we współpracy z Fundacją podkreślają otwartość WKD na rozwiązywanie problemów
komunikacyjnych, z jakimi w życiu codziennym muszą borykać się osoby z dysfunkcjami
sprawnościowymi i wpływają na poprawę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz weryfikuje bariery występujące w rozwiązaniach technicznych i technologicznych
w transporcie poprzez wypracowanie najlepszych praktyk z korzyścią dla wszystkich podróżnych Spółki. Do końca 2020 r. na linii WKD zostanie przeprowadzony audyt sprawdzający poziom dostępności małej architektury przystankowej i taboru dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Dokument ten wskaże obszary, które
można poprawić, żeby wszystkim naszym pasażerom podróżowało się wygodnie, komfortowo i bez barier. Spółka zostanie także włączona do interaktywnej mapy w formie aplikacji „Czy Wjadę” (aplikacja w budowie), która ma za zadanie informować o realnym stopniu
przystosowania obiektów infrastruktury oraz obiektów ruchomych do możliwości osób
poruszających się na wózkach.
W celu niwelowania barier stojących przed osobami z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, WKD utrzymuje również kontakt z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby z niepełnosprawnościami, czego efektem jest to, że Spółka jako pierwszy
przewoźnik w Polsce zamieściła na stronie internetowej (www.wkd.com.pl) specjalną zakładkę dla osób z niepełnosprawnością, zawierającą szczegółowy opis infrastruktury wraz
z fotografiami (każdej stacji i przystanku) oraz wszelkie niezbędne informacje pozwalające
zaplanować podróż. Ponadto współpraca z tymi organizacjami przyczyniła się m.in. do:
a) montażu pętli indukcyjnych w kasach biletowych, o których była już mowa wcześniej,
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b) podjęcia prac nad opracowaniem nowej strony internetowej, której układ zostanie
dostosowany, w taki sposób, żeby ułatwił osobom z niepełnosprawnościami korzystanie ze strony oraz dostęp do danych tam zawartych (strona będzie gotowa do końca
2020 r.),
c) planowanego montażu tyflomapy na stacji Warszawa Śródmieście.
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. od wielu lat konsekwentnie realizuje swoją misję,
w którą wpisuje się prowadzenie działań w zakresie utrzymania i zwiększenia dostępności
oraz poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług przewozowych dla wszystkich pasażerów. Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że choć wiele zostało już zrealizowane i osiągnięte
w celu zwiększenia dostępności do naszych usług przewozowych to jest jeszcze równie
dużo do zrobienia. Dlatego też w chwili obecnej wszystkie realizowane i planowane przez
WKD inwestycje oraz działania uwzględniają potrzebę poprawy warunków podróży
i wprowadza rozwiązania znoszące bariery, z którymi na co dzień muszą się mierzyć osoby
o ograniczonej mobilności i osoby z niepełnosprawnościami. A naszym dążeniem jest zapewnienie wszystkim naszym pasażerom jak największej dostępności przejazdów pociągami WKD, na liniach zarządzanych przez WKD.
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PODRÓŻ BEZ BARIER –
NOWATORSKA PLATFORMA
OD POLREGIO
Zespół prasowy POLREGIO
POLREGIO, największy pasażerski przewoźnik w Polsce, wprowadziło w 2019 r. innowacyjną platformę dla podróżnych o ograniczonej mobilności, a planujących podróż koleją.
Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów, umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIO. Do tego taki pasażer może zamówić w jednym kroku asystę, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko
w skali kraju.
Platforma „Podróż bez barier” zaprojektowana przez POLREGIO zbiera w jednym miejscu
wszystkie przydatne informacje, ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i osobom
o ograniczonej mobilności, planowanie podróży pociągiem i zamawianie asysty. Wszystkie informacje pogrupowane są tematycznie i w sposób bardzo przejrzysty, co znacznie
ułatwia znalezienie i dotarcie do wyszukiwanych informacji. Innowacyjność rozwiązania
POLREGIO polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania na wybrane asysty. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej
platformie, a zamawiać asystę na innej. W POLREGIO zrobi to w jednym miejscu, w jednym
kroku.
Cały proces dokonywany jest na stronie internetowej: www.polregio.pl, bez konieczności
rejestracji. Po wyborze trasy i zaznaczeniu wybranych punktów przesiadkowych, pasażer
otrzymuje wgląd do szczegółowych informacji o gwarantowanych udogodnieniach, z podziałem na poszczególne stacje planowanej podróży. Dodatkowo, jeśli osoba z ograniczoną mobilnością ma zagwarantowaną pomoc we własnym zakresie na określonym odcinku
podróży, może zgłosić potrzebę asysty np. tylko na wybranych stacjach. Platforma scala
dane, które do tej pory były rozproszone w różnych źródłach. Pasażer znajdzie na portalu najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób może skutecznie zgłosić swój
przejazd i zamówić niezbędną asystę podczas podróży. Na portalu www.polregio.pl można
znaleźć również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące planowania i odbywania podróży pociągiem przez osoby o ograniczonej mobilności.
Specjalny e-formularz umożliwia pasażerowi samodzielne zgłoszenie przejazdu i zamówienie asysty on-line, w tym również na dowolnym urządzeniu mobilnym. Połączenie
e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIO i zamówienie asysty w jednym
kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju. Obecnie automatyzacja
dotyczy przejazdów pociągami POLREGIO.
Przy tworzeniu omówionej wyżej platformy, konsultacji udzieliła Fundacja Polska Bez Barier, która współpracuje na co dzień z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
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dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników,
w tym osób z niepełnosprawnością. Cennych wskazówek udzieliła także Fundacja FAREON.
„Przy okazji współpracy z POLREGIO miałam okazję przyjrzeć się dogłębnie systemowi
zgłaszania potrzeby asysty podczas podróży koleją. Zwróciliśmy uwagę, że główny problem może stanowić swobodny dostęp do kompletu informacji o pociągu, dworcu oraz
peronie, wynikający z warunków systemowych. Dzisiaj dzięki platformie POLREGIO podróżny ma te wszystkie informacje w jednym miejscu, w którym może zgłosić przejazd, nawet ten z przesiadkami, w ramach jednego, przejrzystego procesu. Wierzę, że to narzędzie
okaże się dla osób z ograniczoną mobilnością znaczącym udogodnieniem. Kibicuję dalszym
zmianom oraz rozwojowi platformy” – powiedziała dr inż. arch. Paulina Tota.
Usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności podczas
przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek
i innych ciągów komunikacyjnych, jest zapewniona przez obsługę dworca. Asystę związaną
z wejściem/wyjściem do/z pociągu realizuje drużyna konduktorska danego przewoźnika.
Z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, operator połączenia zobowiązany jest do zapewnienia asysty osobie z ograniczoną mobilnością w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, stąd rekomenduje się zgłaszanie takiego zapotrzebowania na minimum 2 pełne dni wcześniej.
Na nowoczesnej platformie internetowej można kupić bilet, a także zgłosić potrzebę asysty zarówno na terenie dworca kolejowego, jak również przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Asysta jest nieodpłatna i może być zapewniona osobom poruszającym się na wózku
czy o kulach, osobom starszym, z niepełnosprawnościami słuchu lub wzroku, jak również
kobietom w ciąży czy opiekunom z małymi dziećmi.
Projekt „Podróż bez barier” został doceniony na rynku polskim w konkursie INNOVATION
2020, w kategorii Innowacyjny Biznes – CSR oraz Usługa, zdobywając dwie złote statuetki,
a także wyróżnienie w konkursie „Orzeł Innowacji” organizowanym przez „Rzeczpospolitą”. Strona internetowa otrzymała natomiast pozytywną rekomendację fundacji „Polska
Bez Barier”.
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PROMOCJA STUDIÓW
ZWIĄZANYCH
Z TRANSPORTEM
KOLEJOWYM

Nazwa Uczelni
Politechnika Warszawska

Nazwa Kierunków







Budownictwo
Transport
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
Studia doktoranckie w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport
Interoperacyjność Systemu Kolei
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Rodzaj studiów
(inżynieryjne, magisterskie, podyplomowe)





inżynierskie: Budownictwo, Transport
magisterskie: Budownictwo, Transport, Budowa i eksploatacja infrastruktury
transportu szynowego
doktoranckie: w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport
podyplomowe: Interoperacyjność Systemu Kolei, Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Adres strony internetowej
www.pw.edu.pl
www.il.pw.edu.pl
www.wt.pw.edu.pl

Forma rekrutacji
Szczegółowe zasady rekrutacji przedstawione są na stronach:
www.pw.edu.pl/Rekrutacja
www.il.pw.edu.pl
www.wt.pw.edu.pl/Kandydaci/Rekrutacja
irk.pw.edu.pl/pl
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Kontakt
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
(22) 234 7211

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa




tel: +48 (22) 234 6595, +48 (22) 234 6521, +48 (22) 234 6551
fax: +48 22 825 8899
e-mail: biuro.dziekana@il.pw.edu.pl, stacjonarny@il.pw.edu.pl,
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
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tel.: +48 (22) 234 7311
fax: +48 (22) 234 1597
e-mail: dziekan@wt.pw.edu.pl, dziekanat@wt.pw.edu.pl

Nazwa Uczelni
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Nazwa Kierunków
Transport Kolejowy

Rodzaj studiów
( inżynieryjne, magisterskie, podyplomowe )
inżynierskie o profilu praktycznym – studia dualne

Adres strony internetowej
https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat

Forma rekrutacji
on-line poprzez System Obsługi Rekrutacji SOREK

Kontakt
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Biuro Obsługi Studenta w Katowicach
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
e-mail BOSK@polsl.pl
tel. 32 603 43 60, 32 603 43 52
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Nazwa Uczelni
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Nazwa Kierunków
Transport - specjalności:
Systemy Informatyczne dla Kolei (studia stacjonarne)
Sterowanie Ruchem Kolejowym (studia niestacjonarne)

Rodzaj studiów
( inżynieryjne, magisterskie, podyplomowe )
magisterskie

Adres strony internetowej
https://rekrutacja.polsl.pl/kandydat

Forma rekrutacji
on-line poprzez System Obsługi Rekrutacji SOREK

Kontakt
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Biuro Obsługi Studenta w Katowicach
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
e-mail BOSK@polsl.pl
tel. 32 603 43 60, 32 603 43 52
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Nazwa Uczelni
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

Nazwa Kierunków
Inżynieria środków transportu, specjalność: Inżynieria pojazdów szynowych (studia dualne z przemysłem)

Rodzaj studiów
Inżynierskie

Adres strony internetowej
http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS

Forma rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie świadectwa dojrzałości, rozmowa kwalifikacyjna

Kontakt
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
tel.: +48 12 / 374 33 10, e-mail: m-8@pk.edu.pl
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Nazwa Uczelni
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Mechaniczny

Nazwa Kierunków
Środki transportu i logistyka, specjalność:
Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

Rodzaj studiów
Inżynierskie

Adres strony internetowej
http://mech.pk.edu.pl/inzynieria-srodkow-transportu

Forma rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie świadectwa dojrzałości

Kontakt
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
tel.: +48 12 / 374 33 10, e-mail: m-8@pk.edu.pl
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Nazwa Uczelni
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Mechaniczny

Nazwa Kierunków
Środki transportu i logistyka, specjalność:
Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

Rodzaj studiów
Magisterskie

Adres strony internetowej
http://mech.pk.edu.pl/inzynieria-srodkow-transportu

Forma rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera

Kontakt
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
tel.: +48 12 / 374 33 10, e-mail: m-8@pk.edu.pl
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Nazwa Uczelni
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Mechaniczny

Nazwa Kierunków
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Rodzaj studiów
Podyplomowe

Adres strony internetowej
http://m8.mech.pk.edu.pl/index.php/pl/studia/studia-podyplomowe

Forma rekrutacji
Zgłoszenie poprzez formularz rekrutacyjny

Kontakt
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
tel.: +48 12 / 374 33 10, e-mail: m-8@pk.edu.pl
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Nazwa Uczelni
Politechnika Gdańska

Nazwa Kierunków
Budownictwo (profil Drogi Szynowe),
Transport (profile Utrzymanie Infrastruktury Kolejowej, Infrastruktura Transportu Kolejowego),
Geodezja i Kartografia (profil Geodezja Drogowa i Kolejowa).

Rodzaj studiów
(inżynieryjne, magisterskie, podyplomowe)
Budownictwo – inżynierskie i magisterskie,
Transport – inżynierskie i magisterskie,
Geodezja – inżynierskie.

Adres strony internetowej
https://wilis.pg.edu.pl

Forma rekrutacji
Rekrutacja elektroniczna
https://wilis.pg.edu.pl/rekrutacja-wilis
https://rekrutacja.pg.edu.pl

Kontakt
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
rekrutacja-ilis@pg.edu.pl
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Nazwa Uczelni
Akademia WSB

Nazwa Kierunków
Studia inżynierskie kierunek Transport
Specjalności:




Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie;
Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym;
Transport w sytuacjach kryzysowych, Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym.

Studia magisterskie kierunek Transport
Specjalności:






Bezpieczeństwo w transporcie szynowym;
Bezpieczeństwo;
Logistyka i spedycja w transporcie;
Organizacja i technika transportu szynowego;
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie i sytuacjach kryzysowych.

Studia podyplomowe
Specjalności:
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Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych;
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym;
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym;
Transport i spedycja;
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych;
Zarządzanie ryzykiem w transporcie;

Nazwa Uczelni
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nazwa Kierunków
Kierunek: Transport i Logistyka

Rodzaj studiów
(inżynieryjne, magisterskie, podyplomowe)
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
(inżynierskie, magisterskie)
Adres strony internetowej
www.uniwersytetradom.pl

Forma rekrutacji
on-line poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (SIRK).
Więcej informacji odnośnie rekrutacji można znaleźć pod adresem:
www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

Kontakt
Centralny Punkt Informacji:
Radom, ul. Malczewskiego 29, p. 4
e-mail: rekrutacja@uthrad.pl
tel.: (48) 361 80 00
www.uniwersytetradom.pl
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