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Szanowni Państwo,

skutki epidemii COVID-19 w 2020 r. odczuliśmy wszyscy. Zmiany zasad wykonywania pracy, nauki 
w szkołach i na uczelniach oraz inne obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa zmniej-
szyły zapotrzebowanie na przewozy głównie pasażerskie. Okoliczności te wpłynęły również na bez-
pieczeństwo kolei. W 2020 r. zanotowano 406 wypadków na sieci kolejowej, o ponad 1/5 mniej niż 
rok wcześniej. Błędem byłoby jednak utożsamianie tego spadku wyłącznie z epidemią. 

Porównując liczbę wypadków z pracą eksploatacyjną wyłania się prawdziwy obraz sytuacji. Miernik 
wypadkowości, który wskazuje, ile zdarzeń zaistniało na jeden milion pociągo-kilometrów, osiągnął 
w 2020 r. historyczne minimum wynoszące 1,71. To kontynuacja spadkowego trendu obserwowa-
nego od lat. Wartość miernika w 2020 r. w obiektywny sposób potwierdza, że polska kolej również 
w tak trudnym roku była bezpieczniejsza, a spadek liczby wypadków nie jest jedynie efektem spadku 
wykonywanych przewozów. 

Mimo tych pozytywnych tendencji, jako sektor kolejowy możemy i powinniśmy wymagać od siebie 
więcej. Obszarem, w którym należy intensywnie działać, jest w szczególności kwestia zdarzeń pole-
gających na „przejechaniu sygnału Stój” i niezatrzymaniu się w miejscu wyznaczonym (zdarzenia 
SPAD). W 2020 r. było 100 wypadków i incydentów tego rodzaju. Blisko połowa z nich to przypadki 
pominięcia semafora lub tarczy manewrowej. Każdy z nich potencjalnie mógł skończyć się tragicz-
nie. O tym, jak dramatyczne mogą to być konsekwencje, powinien przypominać wypadek ze stacji 
Szymankowo, w którym zginęło dwóch pracowników kolei. 

Do tego i podobnych zdarzeń nie doszłoby, gdyby nad pracą człowieka czuwał Europejski System 
Sterowania Pociągiem (ETCS). Docelowo ETCS powinien objąć całą polską sieć kolejową. Rozwiązaniem 
na mniej uczęszczanych liniach powinien być ETCS w uproszczonej wersji Limited Supervision. 
W 2020  r. UTK zrobił znaczący krok w kierunku wdrożenia tego rozwiązania dzięki określeniu założeń 
jego zabudowy na polskiej sieci kolejowej. Oprócz zastosowania rozwiązań technicznych, aby uniknąć 
zdarzeń SPAD, konieczna jest także praca nad podniesieniem poziomu szkolenia maszynistów. Już 
za 2 lata pomagać w tym będzie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów tworzone 
przy Prezesie UTK. 

Kolejnym obszarem, nad którym system kolejowy musi pracować, są zdarzenia na przejazdach 
kolejowo-drogowych. Receptę na poprawę w tym zakresie znamy wszyscy z polskich dróg – to urzą-
dzenia automatycznie rejestrujące wykroczenia. Pierwsze testy tego rodzaju systemów są już za nami. 
Pracujemy teraz nad stworzeniem odpowiednich warunków do ich szerokiego wdrożenia. 

Na poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego największy wpływ mają jednak przedsiębiorstwa 
działające w jego ramach. Stałe dążenie do poprawy tego poziomu to nie tylko wymóg prawny, ale 
również praktyczny wyraz wdrażanej i ciągle doskonalonej kultury bezpieczeństwa. Dlatego przeka-
zuję w Państwa ręce sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego za 2020 r. z nadzieją, 
że przedstawione w nim dane, analizy i pomysły dostarczą cennych inspiracji w pracy na rzecz bez-
pieczeństwa systemu kolejowego – czego w Europejskim Roku Kolei życzę Państwu i sobie. 

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego

Z wyrazami szacunku



Szanowni Państwo,

wybuch epidemii COVID-19 przyćmił w 2020 r. jedno z najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia 
bezpieczeństwa w sektorze kolejowym. Po czterech latach przygotowań i negocjacji aktów wyko-
nawczych, 31 października 2020 r. w życie weszły przepisy IV pakietu kolejowego zmieniające szereg 
aspektów funkcjonowania rynku kolejowego. Nieco wcześniej, 16 czerwca 2020 r., obowiązywać 
zaczęły nowe wymagania w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie – już 
nie tylko wagonów towarowych, ale wszystkich rodzajów pojazdów. 

Pierwszy okres funkcjonowania nowych przepisów związany jest zawsze ze wzrostem zapotrzebo-
wania rynku na dokończenie pewnych spraw i uniknięcie komplikacji wynikających ze zmiany prawa. 
W tym kontekście olbrzymim wyzwaniem dla przedsiębiorstw i UTK okazało się przesunięcie terminu 
wejścia w życie przepisów IV pakietu kolejowego na 31 października 2020 r. Sprawiło to, że nowa, 
znaczna pula przedsiębiorstw musiała zdecydować, czy chce uzyskiwać dokumenty na dotychczaso-
wych zasadach – jednak za cenę dużej mobilizacji i konieczności złożenia całej dokumentacji w krótkiej 
perspektywie czasowej.

Zdecydowana większość podmiotów wybrała tę ścieżkę i składając kolejne wnioski wysoko zawiesiła 
poprzeczkę dla Urzędu. Dzięki wyjątkowej mobilizacji pracowników UTK udało się nam sprostać 
oczekiwaniom rynku, o czym świadczy wydanie rekordowej liczby 58 certyfikatów bezpieczeństwa 
część A i 71 część B. 

Początek obowiązywania nowych przepisów to także czas niepewności. Aby ułatwić rynkowi dostoso-
wanie się do nowych wymagań Urząd wdrożył program szkoleń w ramach Akademii Bezpieczeństwa 
Kolejowego. Eksperci UTK dzielili się wiedzą m.in. w zakresie nowych kryteriów dla systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem czy oceny zgodności podsystemów instalacji stałych. Działania te są kon-
tynuowane w 2021 r. 

We współpracy z rynkiem przygotowane zostały także specjalne przewodniki szczegółowo opisujące 
nowe procedury wprowadzone przez przepisy IV pakietu kolejowego. Dotyczą one uzyskiwania jed-
nolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych. 
Ich lektura pozwala na zapoznanie się z nowymi wymaganiami i lepsze przygotowanie do realizacji 
nowych procesów. 

Jestem przekonany, że zmiany wprowadzone przez IV pakiet kolejowy – harmonizacja procesów, 
uwzględnienie kluczowej roli czynnika ludzkiego w systemach zarządzania bezpieczeństwem czy 
objęcie jednakowymi wymaganiami wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zaowo-
cują w przyszłości spadkiem liczby wypadków.

Kamil Wilde
Wiceprezes 
Urzędu Transportu Kolejowego 

Z wyrazami szacunku
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9Wstęp

Sprawozdanie przedstawia kompleksowy obraz bez-
pieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w 2020 r. 
Podstawą do jego stworzenia były dane o poważnych 
wypadkach, wypadkach i incydentach (łącznie zwanych 
też zdarzeniami kolejowymi) gromadzone przez Prezesa 
UTK w oparciu o obowiązujące przepisy. Analiza przy-
czyn i okoliczności zdarzeń pozwala zidentyfikować 
obszary wymagające dalszych działań sektora kolejo-
wego, a także sformułować zalecenia na przyszłość. 

Tegoroczne sprawozdanie kontynuuje formułę zapo-
czątkowaną w 2019 r. W większym stopniu skupia się 
na określonych rodzajach zdarzeń, które stanowią naj-
większe wyzwania dla systemu kolejowego. Wskazuje 
także potencjalne kierunki działań i dobre praktyki, 
które sektor kolejowy powinien wdrażać, aby w myśl 
zasady ciągłego doskonalenia stale podnosić swoje 
bezpieczeństwo. 

Opisane zostały w nim podstawowe uwarunkowania 
dotyczące bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym 
zmiany w obowiązujących przepisach prawnych regu-
lujących ten obszar, jak również kompleksowa analiza 
statystyczna wypadków na liniach i bocznicach kolejo-
wych. Po raz pierwszy wykorzystane zostały w tym celu 
również dane pochodzące z krajów Unii Europejskiej, 
pozwalające ukazać wybrane aspekty bezpieczeństwa 
polskiego systemu kolejowego na tle innych krajów. 
Przeprowadzona analiza stanowi punkt wyjścia 
do szczegółowego omówienia: 

wypadków z udziałem osób nieupoważnionych 
przebywających na obszarze kolejowym;

wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach;

zdarzeń związanych z pominięciem sygnału „Stój” 
lub innego o analogicznym znaczeniu;

zdarzeń w trakcie prac inwestycyjnych prowadzo-
nych na sieci kolejowej;

awarii i usterek taboru kolejowego, w tym szcze-
gólnie groźnych przypadków uszkodzeń osi;

aktów o charakterze chuligańskim. 

W analizie syntetycznie opisano stopień realizacji 
zaleceń PKBWK, a także przywołano alerty bezpie-
czeństwa, które w 2020 r. zostały skierowane na polski 
rynek. 

Końcowe rozdziały to podsumowanie realizacji ustawo-
wych zadań Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa. 
Oprócz nich Prezes UTK podejmuje również szereg 
dodatkowych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem, 
które również zostały tutaj opisane. Ponadto podsumo-
wano cykliczne projekty i kampanie Prezesa UTK. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem dane i informa-
cje dotyczące zdarzeń kolejowych na sieciach kolejo-
wych 11 autoryzowanych zarządców infrastruktury 
oraz 2 zarządców działających w oparciu o świadec-
two bezpieczeństwa – WKD oraz PKM. Pojawiają się 
również odniesienia do zdarzeń zaistniałych na boczni-
cach kolejowych. Informacja o zakresie podmiotowym 
opracowania jest szczególnie istotna, ponieważ zakres 
danych gromadzonych przez inne podmioty zobowią-
zane do monitorowania poziomu bezpieczeństwa sys-
temu kolejowego w Polsce koncentruje się w większości 
przypadków na sieci głównego zarządcy infrastruktury 
(PKP PLK) lub sieciach wyłącznie tych zarządców, 
którzy podlegają obowiązkowi ich udostępniania.

Co do zasady prezentowane dane dotyczą lat 
2016 – 2020. Dłuższe serie danych są zamieszczane, 
gdy jest to uzasadnione dla pokazania trendu zmiany 
danego wskaźnika lub miernika. W przypadku danych 
dotyczących bocznic kolejowych pierwsze pełne dane 
dostępne są za 2017 r. 

Jeżeli w sprawozdaniu nie wskazano odrębnie źródła 
danych, należy przyjąć, że pochodzą one z zasobów 
Prezesa UTK.
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12 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Fundamentalne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
systemu kolejowego mają swoje źródło w unijnej dyrek-
tywie 2004/49/WE i pozostają niezmienne od czasu 
jej wydania. Zostały uwzględnione zarówno w polskiej 
ustawie o transporcie kolejowym, jak i powielone 
w kolejnej wersji dyrektywy regulującej aspekty bezpie-
czeństwa kolei (dyrektywa 2016/798). Do podstawo-
wych zasad w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 
na kolei należą:

dążenie do utrzymania poziomu bezpieczeństwa, 
a tam, gdzie jest to możliwe, do jego poprawy;

zapobieganie powstawaniu poważnych wypadków;

stosowanie podejścia systemowego;

powierzenie odpowiedzialności za bezpieczne 
funkcjonowanie systemu podmiotom w nim 
działającym.

Każdy kraj Unii Europejskiej musi podejmować dzia-
łania mające na celu utrzymanie poziomu bezpieczeń-
stwa systemu kolejowego. W tych miejscach, gdzie jest 
to możliwe, państwa są także zobowiązane do poprawy 
poziomu bezpieczeństwa. Poziom ten jest oceniany 
na podstawie gromadzonych od wszystkich krajów 
ujednoliconych danych statystycznych, zwanych 
wspólnymi wskaźnikami bezpieczeństwa (CSI). 

Aby możliwe było wcielenie w życie zasady doty-
czącej utrzymania i poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa, w proces ten muszą być zaangażowane przede 
wszystkim podmioty działające w sektorze kolejowym. 
Z tego względu zarówno polska ustawa o transporcie 
kolejowym, jak i unijne dyrektywy regulujące obszar 
bezpieczeństwa transportu kolejowego, odpowie-
dzialnymi za bezpieczne funkcjonowanie systemu 
kolejowego czynią podmioty działające w jego ramach. 
Odpowiedzialność ta dotyczy zatem zarządców 
infrastruktury, przewoźników kolejowych, podmio-
tów odpowiedzialnych za utrzymanie, a także ich 
podwykonawców i dostawców, w tym producentów 
taboru kolejowego i urządzeń wykorzystywanych 
w systemie kolejowym oraz wykonawców moderniza-
cji. Przedsiębiorstwa te i ich pracownicy na co dzień 
realizują zadania i wdrażają procedury, które mają 
przeciwdziałać wystąpieniu określonych ryzyk w sys-
temie kolejowym. Nikt inny nie jest w stanie zastąpić 
ich w tym działaniu. 

Warunkiem skutecznego kontrolowania ryzyka 
w systemie kolejowym jest wyciąganie wniosków 

z zaistniałych zdarzeń kolejowych – poważnych 
wypadków, wypadków i incydentów. Zdarzenia, 
do których dochodzi w systemie kolejowym, są prze-
jawem nieprawidłowego funkcjonowania pew-
nych jego aspektów. Z tego względu, aby usunąć 
źródło problemu, konieczne jest przeanalizowanie 
sekwencji zdarzeń, identyfikacja obszarów, które 
zawiodły, a następnie wykorzystywanie tej wiedzy 
do zapobiegania ponownemu ich powstaniu. Warto 
przy tym pamiętać, że analiza taka powinna obej-
mować wszystkie rodzaje zdarzeń, a także sięgać 
nawet dalej – skuteczne zapobieganie powstaniu 
w przyszłości poważnych wypadków czy wypadków 
nie będzie bowiem możliwe bez wyciągania wniosków 
z drobniejszych wydarzeń, jak sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych, które są wczesnymi sygnałami 
o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 
systemu kolejowego. 

Aby system kolei mógł świadczyć niezakłócone usługi 
w skali całej Unii Europejskiej konieczne jest usyste-
matyzowanie sposobu funkcjonowania kluczowych 
przedsiębiorców działających na tym rynku – przewoź-
ników kolejowych i zarządców infrastruktury. W tym 
celu wprowadzono obowiązek wdrożenia przez te pod-
mioty systemów zarządzania bezpieczeństwem, które 
tworzą odpowiednie ramy dla wszystkich aspektów 
funkcjonowania organizacji. Systemy te są tworzone 
według jednolitych kryteriów, a następnie weryfi-
kowane i nadzorowane przez odpowiednie organy. 
W Polsce takim organem jest Prezes UTK. Analogiczne 
uregulowania obejmują także podmioty odpowie-
dzialne za utrzymanie wagonów towarowych, a doce-
lowo – od 16 czerwca 2022 r. – obowiązkowo obejmą 
także podmioty zajmujące się utrzymaniem innych 
rodzajów pojazdów. 

Podstawową cechą systemów zarządzania jest funk-
cjonowanie w oparciu o cykl „zaplanuj – wykonaj 
– sprawdź – działaj”. Umożliwia on stałe doskonale-
nie realizowanych zadań i tym samym podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa. Z kolei fundamentem 
dla zapewnienia bezpieczeństwa na kolei są proce-
dury i wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem. 
Wszelkie zagrożenia w systemie kolejowym powinny 
być identyfikowane z wyprzedzeniem, poddawane 
analizie w celu znalezienia środków kontroli ryzyka. 
Następnie środki te powinny być wdrażane, a ich sku-
teczność stale monitorowana. 

Tak skonstruowany system musi funkcjonować 
w odpowiednim środowisku. Z tego względu zmie-
niła się także rola instytucji państwowych w sektorze 

2.1� Zasady�zarządzania�
� bezpieczeństwem�systemu�
� kolejowego



kolejowym. Odchodzi się od podejścia, w ramach 
którego większość zagadnień istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa regulowana była na pozio-
mie przepisów krajowych, a rolą organów takich jak 
Prezes UTK była weryfikacja zgodności każdego 

aspektu działalności przedsiębiorstwa ze szczegó-
łowymi wymaganiami prawa. W zamian znaczenia 
nabiera aktywne i odpowiedzialne zarządzanie bezpie-
czeństwem przez poszczególne podmioty, z wykorzy-
staniem właściwych systemów zarządzania.
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W opisanych uwarunkowaniach zmianie uległa rola 
Prezesa UTK, którego zadaniem jest obecnie ocena 
zdolności podmiotów do funkcjonowania w oparciu 
o systemy zarządzania. Zadania te również realizo-
wane są w pewnym stałym cyklu, analogicznie do cyklu 
„zaplanuj – wykonaj – sprawdź – działaj”, według któ-
rego funkcjonują systemy zarządzania. 

Początkiem cyklu, w realizacji którego uczestniczy 
Prezes UTK, jest weryfikacja zdolności podmiotu 
do działania w oparciu o określony system zarządzania. 
Pozytywna ocena w tym zakresie kończy się wyda-
niem przez Prezesa UTK certyfikatu bezpieczeństwa 
przewoźnika kolejowego (od 31 października 2020 r. 
jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa), autoryzacji 
bezpieczeństwa zarządcy infrastruktury lub certyfi-
katu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. 

Po wydaniu dokumentu rozpoczyna się proces nadzoru 
nad spełnianiem wymagań właściwych dla danego sys-
temu zarządzania. Oceniane jest jego wdrożenie i stoso-
wanie oraz realizacja odpowiednich procedur związanych 
z poszczególnymi krytycznymi aspektami (identyfikacja 
i ocena ryzyka, zarządzanie zmianą czy ciągłe doskona-
lenie). Wiedza zgromadzona w ten sposób jest następnie 
wykorzystywana przy przedłużaniu dokumentu po upły-
wie czasu, na jaki został on wydany. 

Prezes UTK realizuje także szereg innych zadań 
związanych z bezpieczeństwem systemu kolejowego. 
Do najważniejszych należą m.in.:

dopuszczanie do eksploatacji podsystemów 
strukturalnych stosowanych w kolejnictwie oraz 
pojazdów; 

nadzorowanie rynku wyrobów stosowanych 
w kolejnictwie;

nadzorowanie ośrodków szkolenia i egzaminowa-
nia maszynistów oraz kandydatów na maszyni-
stów, a także podmiotów uprawnionych do prze-
prowadzania badań lekarskich i psychologicznych 
maszynistów oraz kandydatów na maszynistów; 

nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez 
komisje kolejowe;

monitorowanie, promowanie, wprowadzanie 
w życie oraz rozwijanie regulacji bezpieczeń-
stwa, łącznie z systemem krajowych zasad 
bezpieczeństwa.

Działalność Prezesa UTK w obszarze bezpieczeń-
stwa transportu kolejowego nie ogranicza się jedynie 
do działań ustawowych. Podejmuje on również wiele 
dodatkowych inicjatyw związanych z propagowaniem 
kultury bezpieczeństwa, promowaniem nowoczesnych 
systemów i rozwiązań technicznych w kolejnictwie, 
szkoleniem uczestników rynku kolejowego czy ucze-
niem najmłodszych bezpiecznego zachowania się 
na obszarze kolejowym. Szerzej o tych działaniach 
można przeczytać w rozdziałach 6, 7 i 8.

2.2� Rola�Prezesa�UTK�w systemie�
� bezpieczeństwa�kolejowego
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Fundamentalne zasady dotyczące bezpieczeństwa sys-
temu kolejowego pozostają niezmienne, jednak z roku 
na rok wprowadzane są modyfikacje obowiązujących 
przepisów. Niewątpliwie najistotniejszą zmianą wpro-
wadzoną w 2020 r. było wejście w życie od 31 paź-
dziernika 2020 r. szeregu przepisów unijnych w formie 
bezpośrednio stosowalnych rozporządzeń, które sta-
nowią element IV pakietu kolejowego. Rozporządzenia 
te zmieniły zasady wydawania kluczowych dokumen-
tów dla przewoźników kolejowych – certyfikatów 
bezpieczeństwa, które zastąpione zostały jednolitymi 
certyfikatami bezpieczeństwa, a także zezwoleń 
na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych, 
które zastąpiono zezwoleniami na wprowadzenie 
do obrotu. 

Drugim aspektem, na jaki warto zwrócić uwagę 
w zakresie zmian prawnych w 2020 r., jest wprowa-
dzenie szeregu przepisów związanych z pandemią 
COVID-19 – zarówno na poziomie krajowym, jak i UE. 
Celem tych przepisów było złagodzenie negatywnych 
skutków związanych z obostrzeniami wprowadzo-
nymi w trakcie pandemii dzięki m.in. automatycznemu 
wydłużeniu ważności określonych dokumentów 
obowiązujących w branży kolejowej. 

Zestawienie najważniejszych zmian prawnych w 2020 r. 
zawierają poniższe tabele, opracowane odrębnie 
dla zmian wynikających z przepisów prawa UE lub 
z nimi powiązanych oraz zmian związanych wyłącznie 
z prawem krajowym.

2.3� Zmiany�otoczenia�prawnego

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

lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym

1. ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. 
o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych 
innych ustaw

(Dz. U. poz. 462)

Ustawa dodała art. 13aa do ustawy o transporcie 
kolejowym, na podstawie którego Prezes UTK, 
na wniosek lub z urzędu, może, w drodze 
postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć 
prawo wglądu do materiału dowodowego 
załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie 
tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy 
przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic 
podlegających ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych.

Ustawa dokonała również modyfikacji 
w wykazie stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego.

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 
tj. w dniu 18 kwietnia 2020 r., 
z wyjątkiem art. 5 (zmiany w ustawie 
z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 
Kolejowym), który wszedł w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r.

2. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych 
innych ustaw

(Dz. U. poz. 400)

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdrożyła 
dyrektywę 2016/2370/UE oraz uzupełniła 
wdrożenie dyrektywy 2012/34/UE.

Główne zmiany dotyczyły wzmocnienia gwarancji 
niezależności, bezstronności oraz przejrzystości 
funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej 
oraz otwarcia rynku krajowych usług kolejowego 
transportu pasażerskiego dla przewoźników 
kolejowych z innych państw członkowskich UE.

po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, 
tj. z dniem 12 maja 2020 r., z wyjątkiem 
art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie oraz 
art. 3 pkt 3, które weszły w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia, 
tj. z dniem 12 marca 2020 r.

3. ustawa z dnia 17 września 
2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym 

(Dz. U. poz. 1778)

Dokonane ustawą zmiany dotyczą wprowadzenia 
jednostki wyznaczonej, czyli podmiotu 
wyznaczonego do przeprowadzania oceny 
zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi 
krajowymi specyfikacjami technicznymi 
i dokumentami normalizacyjnymi, których 
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 
kolei oraz dostosowania ustawy o transporcie 
kolejowym do zmiany Europejskiej Agencji 
Kolejowej w Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 
tj. z dniem 14 października 2020 r.
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lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

Wydłużenie okresu transpozycji IV pakietu kolejowego i wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych w związku z epidemią COVID-19

4. dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2020/700 z dnia 25 maja 
2020 r. zmieniająca dyrektywy 
(UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 
w odniesieniu do przedłużenia 
okresu ich transpozycji

(Dz. Urz. UE L 165 
z 27.05.2020, str. 27)

Dyrektywą wprowadzono możliwość przedłużenia 
terminów transpozycji dyrektyw 2016/797/UE 
i 2016/798/UE do 31 października 2020 r.

28 maja 2020 r.

5. rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 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 

(Dz. Urz. UE L 165 z 7.05.2020, 
str. 10)

Rozporządzenie ustanowiło szczególne środki 
tymczasowe dotyczące odnawiania i przedłużania 
ważności niektórych certyfikatów, świadectw, 
licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych 
okresowych kontroli i okresowych szkoleń, które 
zgodnie z unijnymi aktami prawnymi, o których 
mowa w tym rozporządzeniu, powinny utracić 
ważność lub mieć miejsce w okresie między dniem 
1 marca 2020 r. albo, w niektórych przypadkach, 
dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem, certyfikaty, 
świadectwa, licencje i zezwolenia zostały 
odnowione lub ich ważność została przedłużona, 
a niektóre okresowe kontrole i okresowe szkolenia 
zostały przesunięte o 6 miesięcy lub, w niektórych 
przypadkach, 7 miesięcy. 

Jednocześnie przewidziano możliwość złożenia 
przez państwo członkowskie, w terminie 
do 1 sierpnia 2020 r., uzasadnionego wniosku 
do Komisji o zezwolenie na zastosowanie kolejnych 
przedłużeń.

rozporządzenie weszło w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dz. Urz. UE, tj. 28 maja 2020 r.

Stosuje się je od 4 czerwca 2020 r., 
z wyjątkiem art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 6, 
art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 5, art. 8 ust. 5 oraz 
art. 11 ust. 5, tj. przepisów o możliwości 
podjęcia przez państwa członkowskie, 
które nie napotkały w okresie 
między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 
2020 r. trudności uniemożliwiających 
odnowienie dokumentów lub 
przeprowadzenie kontroli – decyzji 
o niestosowaniu szczególnych środków 
tymczasowych, które to przepisy stosuje 
się od 28 maja 2020 r.

6. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/777 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2018/763 w odniesieniu 
do dat rozpoczęcia stosowania 
i niektórych przepisów 
przejściowych w wyniku 
przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/798 

(Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 1)

Rozporządzeniem wprowadzono odroczenie 
do 31 października 2020 r. stosowania przepisów 
rozporządzenia 2018/763 dotyczących 
oceny wniosków, które dotyczą jednolitych 
certyfikatów bezpieczeństwa lub ich aktualizacji 
lub przedłużenia, w odniesieniu do państw 
członkowskich, które powiadomiły Agencję 
i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu 
transpozycji dyrektywy 2016/798/UE zgodnie 
z art. 33 ust. 2a tej dyrektywy.

16 czerwca 2020 r.

7. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/778 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2019/773 w odniesieniu 
do dat rozpoczęcia stosowania 
w wyniku przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/797 

(Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 4)

Rozporządzeniem wprowadzono zmianę 
polegającą na wyznaczeniu państwom 
członkowskim dodatkowych trzech miesięcy 
na przekazanie Komisji sprawozdań na temat 
stosowania przez nie tabliczek odblaskowych, 
o których mowa w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika 
do rozporządzenia 2019/773.

16 czerwca 2020 r.
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lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

8. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/779 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2019/250 w odniesieniu 
do dat rozpoczęcia stosowania 
w wyniku przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/797 

(Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 6)

Rozporządzenie dokonało zmian w przepisach 
rozporządzenia 2019/250 (określającego 
m.in. wzory: deklaracji WE zgodności lub 
przydatności do stosowania składnika 
interoperacyjności, pośredniego potwierdzenia 
weryfikacji podsystemu, deklaracji zgodności 
z dopuszczonym typem pojazdu, deklaracji 
weryfikacji WE oraz szczegóły procedur 
weryfikacji WE podsystemów) w zakresie terminu 
jego wejścia w życie i stosowania.

Zmiana dokonywana za pomocą rozporządzenia 
2020/779 podyktowana jest potrzebą 
odpowiedniego dostosowania rozporządzenia 
2019/250 do zmiany dyrektywy 2016/797/UE 
dokonanej za pomocą dyrektywy 2020/700/UE.

16 czerwca 2020 r.

9. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/780 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) 445/2011 
i rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2019/779 w odniesieniu 
do środków mających na celu 
przedłużenie ważności 
niektórych certyfikatów 
podmiotów kolejowych 
odpowiedzialnych za 
utrzymanie oraz do niektórych 
przepisów przejściowych 
w wyniku pandemii COVID-19

 (Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 8)

Rozporządzeniem przedłużono o 6 miesięcy 
ważność certyfikatów podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie oraz certyfikatów 
w odniesieniu do funkcji utrzymania, które 
są zlecane na zasadzie outsourcingu, wydanych 
zgodnie z rozporządzeniem 445/2011, których 
ważność wygasłaby w okresie pomiędzy dniem 
1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.

16 czerwca 2020 r.

10. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/781 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze 
(UE) 2018/545 w odniesieniu 
do dat rozpoczęcia stosowania 
i niektórych przepisów 
przejściowych w wyniku 
przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/797 

(Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 11)

Rozporządzeniem przedłużono możliwość 
dokonania oceny wniosków dotyczących zezwoleń 
dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie 
pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą 
2008/57/WE.

W odniesieniu do państw członkowskich, 
które powiadomiły Agencję oraz Komisję 
o zamiarze przedłużenia transpozycji dyrektywy 
2016/797/UE, obowiązek stosowania niektórych 
przepisów rozporządzenia 2018/545 odroczono 
do 31 października 2020 r.

16 czerwca 2020 r.

11. rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2020/782 z dnia 
12 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia delegowane 
(UE) 2018/761 i (UE) 
2018/762 w odniesieniu do ich 
dat rozpoczęcia stosowania 
w wyniku przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/798 

(Dz. Urz. UE L 188 
z 15.06.2020, str. 14)

Rozporządzeniem dokonano zmian 
w rozporządzeniu 2018/761 oraz rozporządzeniu 
2018/762. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia 
2020/782 odroczeniu do dnia 31 października 
2020 r. uległo stosowanie niektórych przepisów 
rozporządzenia 2018/761 i rozporządzenia 
2018/762 w odniesieniu do państw 
członkowskich, które powiadomiły Agencję 
i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu 
transpozycji dyrektywy 2016/798/UE zgodnie 
z art. 33 ust. 2a tej dyrektywy.

16 czerwca 2020 r.
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lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

12. rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/1429 z dnia 
7 października 2020 r. 
ustanawiające środki 
na rzecz zrównoważonego 
rynku kolejowego w związku 
z epidemią COVID-19 

(Dz. Urz. UE L 333 
z 12.10.2020, str. 1, z późn. zm.)

Rozporządzenie ustanowiło tymczasowe zasady 
dotyczące pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej określonych 
w rozdziale IV dyrektywy 2012/34/UE w okresie 
od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

13 października 2020 r.

13. rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) 2020/2180 
z dnia 18 grudnia 2020 r. 
wydłużające okres 
odniesienia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/1429 
ustanawiającego środki 
na rzecz zrównoważonego 
rynku kolejowego w związku 
z epidemią COVID 19 

(Dz. Urz. UE L 433 
z 22.12.2020, str. 37)

Rozporządzeniem przedłużono wskazany 
w rozporządzeniu 2020/1429 okres trwania 
tymczasowych zasad dotyczących pobierania 
opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej 
określonych w rozdziale IV dyrektywy 
2012/34/UE do 30 czerwca 2021 r.

23 grudnia 2020 r.

Wdrożenie IV pakietu kolejowego

14. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/387 z dnia 
9 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) 321/2013, 
(UE) 1302/2014 
i (UE) 2016/919 w odniesieniu 
do rozszerzenia obszaru 
użytkowania i etapów 
przejściowych 

(Dz. Urz. UE L 73 z 10.03.2020, 
str. 6)

W celu osiągnięcia większej interoperacyjności 
w ramach unijnego systemu kolei, 
rozporządzeniem zmieniono:

TSI „Wagony towarowe”;

TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski”;

TSI „Sterowanie”.

11 marca 2020 r.

15. rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/424 
z dnia 19 marca 2020 r. 
w sprawie przekazywania 
Komisji informacji 
dotyczących niestosowania 
specyfikacji technicznych 
interoperacyjności zgodnie 
z dyrektywą (UE) 2016/797 

(Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2020, 
str. 20)

Rozporządzenie wprowadziło uregulowania 
dotyczące wniosku o niestosowanie jednej 
lub większej liczby TSI – w zakresie informacji 
zawartych we wniosku, formatu i sposobu 
przekazywania wniosku. W załączniku 
do rozporządzenia zamieszczono wzorcowy 
formularz na potrzeby przedstawienia projektu 
na zaawansowanym etapie realizacji, w przypadku 
gdy wnioskuje się o niestosowanie jednej lub 
większej liczby TSI lub ich części.

9 kwietnia 2020 r. przy czym 
rozporządzenie stosuje się 
od 16 września 2020 r.

16. 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 27.04.2020, str. 10)

Rozporządzeniem ustanowiono wspólną strukturę 
sprawozdań w odniesieniu do dochodzeń 
w sprawie wypadków i incydentów, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy 2016/798/UE.

18 maja 2020 r.
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lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

Wyjście Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

17. rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/1530 z dnia 
21 października 2020 r. 
zmieniające dyrektywę 
(UE) 2016/798 w zakresie 
stosowania przepisów 
bezpieczeństwa 
i interoperacyjności kolei 
w odniesieniu do stałego 
połączenia przez kanał 
La Manche 

(Dz. Urz. UE L 352 
z 22.10.2020, str. 1)

Rozporządzeniem dokonano zmiany definicji 
krajowego organu ds. bezpieczeństwa zawartej 
w dyrektywie 2016/798/UE.

Stosownie do dokonanej zmiany, oprócz 
krajowego podmiotu, któremu powierzono 
zadania w zakresie bezpieczeństwa kolei zgodnie 
z dyrektywą 2016/798/UE, krajowym organem 
ds. bezpieczeństwa jest także każdy podmiot, 
któremu zadania w zakresie bezpieczeństwa 
kolei zgodnie z dyrektywą 2016/798/UE zostały 
powierzone przez 

grupę państw członkowskich w celu 
zapewnienia ujednolicenia systemu 
bezpieczeństwa, lub

państwo członkowskie i państwo trzecie 
w celu zapewnienia ujednolicenia systemu 
bezpieczeństwa, pod warunkiem że Unia 
Europejska zawarła w tym celu umowę 
z zainteresowanym państwem trzecim lub 
że to państwo członkowskie zawarło taką 
umowę zgodnie z upoważnieniem udzielonym 
w tym celu przez Unię Europejską.

Wprowadzona zmiana była związana z wyjściem 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a jej 
celem było uregulowanie statusu organu 
ds. bezpieczeństwa dla tunelu pod kanałem 
La Manche.

23 października 2020 r.

18. rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2222 z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie 
niektórych aspektów 
bezpieczeństwa kolei 
i jakości sieci połączeń 
w odniesieniu do infrastruktury 
transgranicznej łączącej 
Unię i Zjednoczone Królestwo 
stałym połączeniem przez 
kanał La Manche 

(Dz. Urz. UE L 437 
z 28.12.2020, str. 43)

Rozporządzenie ustanowiło przepisy szczególne 
w związku z zakończeniem okresu przejściowego, 
o którym mowa w art. 126 umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
(Dz. Urz. UE L 29 z 31 stycznia 2020 r., s. 7) 
w odniesieniu do niektórych autoryzacji w zakresie 
bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa 
wydanych na podstawie dyrektywy 
2004/49/WE oraz niektórych licencji wydanych 
przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie 
dyrektywy 2012/34/UE.

29 grudnia 2020 r., przy czym 
rozporządzenie stosuje się 
od 1 stycznia 2021 r.

Europejski Rok Kolei

19. decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/2228 z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Kolei 
(2021) (Dz. Urz. UE L 437 
z 28.12.2020 r., s. 108)

Przedmiotem decyzji 2020/2228 jest ogłoszenie 
roku 2021 „Europejskim rokiem kolei”.

29 grudnia 2020 r.
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Tab. 2 Inne zmiany w przepisach prawa krajowego

lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

Szczególne rozwiązania prawne związane z epidemią COVID-19

1. Ustawa 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)

zmieniona ustawą z dnia 
27.11.2020 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. 2157), 
która weszła w życie 
5 grudnia 2020 r.

Ustawą dodano do ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
przepisy, zgodnie z którymi termin ważności 
dokumentów, który upłynąłby w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii został przedłużony o 180 dni 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, w zależności od tego, który 
z nich zostanie odwołany później.

Powyższe dotyczy:

autoryzacji bezpieczeństwa;

certyfikatu bezpieczeństwa;

świadectwa bezpieczeństwa;

licencji maszynisty;

świadectwa maszynisty;

certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego 
za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM).

Ponadto przedłużono termin przeprowadzenia 
szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy 
i umiejętności maszynistów, o których mowa 
w art. 22b ust. 7 i ust. 21 pkt 4 ustawy o transporcie 
kolejowym jeżeli w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii upływa termin 
ich przeprowadzenia, a szkolenia i sprawdziany 
te nie zostały przeprowadzone w tym okresie, 
dotychczasowe szkolenie albo sprawdzian 
zachowuje ważność do dnia upływu 180 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich 
zostanie odwołany później.

16 maja 2020 r.

2. rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 2316)

zmienione rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 2353), 
które weszło w życie 
28 grudnia 2020 r., z wyjątkiem 
przepisów związanych 
z rozszerzeniem zakazu 
prowadzenia działalności 
kasyn, które weszły w życie 
29 grudnia 2020 r.

Rozporządzeniem wprowadzono m.in.:

ograniczenia w przemieszczaniu się środkami 
publicznego transportu zbiorowego;

obowiązek odbycia kwarantanny dla osób 
przekraczających granicę państwową 
Rzeczpospolitej Polskiej;

obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach 
publicznego transportu zbiorowego;

możliwość korzystania z usług hotelarskich 
dla straży ochrony kolei, w związku 
z wykonywaniem, poza miejscem stałego 
zamieszkania, zadań zawodowych.

28 grudnia 2020 r.



lp. nazwa aktu szczegóły zmiany wejście w życie

Pozostałe zmiany

3. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 
22 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych 
dozoru technicznego 
w zakresie projektowania, 
wytwarzania, eksploatacji, 
naprawy i modernizacji 
urządzeń transportu linowego 

(Dz. U. poz. 1414)

Rozporządzeniem dodano do przepisów rozdziału 
„Analiza bezpieczeństwa i dokumentacja” przepisy 
dotyczące opracowania i przeprowadzania 
analizy bezpieczeństwa planowanego urządzenia 
transportu liniowego oraz stanowiące, że analizę 
bezpieczeństwa każdego urządzenia kolei 
liniowych przeprowadza się z uwzględnieniem 
warunków prowadzenia działań ratowniczych 
oraz bezpieczeństwa ekip ratowniczych zgodnie 
z art. 8 ust. 2–5 rozporządzenia 2016/424.

3 września 2020 r.

4. rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i administracji 
z dnia 23 października 2020 r. 
w sprawie wzoru legitymacji 
członka Państwowej 
Komisji Badania Wypadków 
Kolejowych

(Dz. U. poz. 1894)

Rozporządzeniem określono wzór legitymacji 
członka Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Kolejowych.

1 listopada 2020 r.

5. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 
4 grudnia 2020 r. w sprawie 
planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego 
w międzywojewódzkich 
i międzynarodowych 
przewozach pasażerskich oraz 
w wojewódzkich przewozach 
pasażerskich w transporcie 
kolejowym

(Dz. U. poz. 2328)

Rozporządzeniem ustalono plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

23 grudnia 2020 r.
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Jedną z kluczowych reguł w zakresie bezpieczeństwa 
systemu kolejowego jest utrzymywanie jego poziomu, 
a tam, gdzie jest to możliwe, dążenie do jego stałej 
poprawy. Podstawą dla budowania coraz bezpieczniej-
szej kolei jest wiedza płynąca z zaistniałych wypadków 
i incydentów. Zdarzeń takich nie da się nigdy w pełni 
uniknąć, a jednocześnie ich analiza pod kątem okre-
ślenia przyczyn pozwala wskazać obszary, w których 
system kolejowy wymaga poprawy. Wnioski płynące 
z tych zdarzeń powinny zatem pozwolić na wdro-
żenie rozwiązań ograniczających ich występowanie 
w przyszłości. 

Warunkiem sprawnego funkcjonowania opisanego 
mechanizmu jest stworzenie systemu gromadze-
nia i klasyfikacji danych o zdarzeniach związanych 
z bezpieczeństwem. W systemie kolejowym istnieją 
trzy podstawowe kategorie takich zdarzeń: poważne 
wypadki, wypadki i incydenty – łącznie określane także 
jako zdarzenia kolejowe. Pojęcia te zostały zdefinio-
wane w ustawie o transporcie kolejowym w następu-
jący sposób:

wypadek oznacza niezamierzone nagłe zdarzenie 
lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kole-
jowego, powodujące negatywne konsekwencje 
dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. 
Do wypadków zalicza się w szczególności: kolizje, 
wykolejenia, wypadki na przejazdach, wypadki 
z udziałem osób spowodowane przez pojazd kole-
jowy będący w ruchu, pożar pojazdu kolejowego;

poważny wypadek to każdy wypadek spowodo-
wany kolizją, wykolejeniem lub innym podobnym 
zdarzeniem, mającym oczywisty wpływ na regu-
lacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie 
bezpieczeństwem: z przynajmniej jedną ofiarą 
śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko ran-
nymi osobami, lub powodujący znaczne zniszcze-
nie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej 
lub środowiska, które mogą zostać natychmiast 
oszacowane przez komisję badającą wypadek 
na co najmniej 2 miliony euro;

incydent to każde zdarzenie, inne niż wypadek lub 
poważny wypadek, mające wpływ na bezpieczeń-
stwo ruchu kolejowego. 

Oprócz klasyfikacji na wymienione trzy kategorie, 
która jest usankcjonowana w ustawie o transporcie 
kolejowym, stosowane są również dwa dodatkowe 
pojęcia – sytuacji potencjalnie niebezpiecznej oraz zna-
czącego wypadku. Sytuacje potencjalnie niebezpieczne 
to pojęcie wprowadzone przez największego zarządcę 
infrastruktury, PKP PLK, na sytuacje eksploatacyjne 
lub wydarzenia kolejowe nie będące poważnym wypad-
kiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące nie-
znaczny wzrost ryzyka – do kontrolowanego poziomu 
nieprzekraczającego poziomu ryzyka akceptowanego. 

Z kolei znaczący wypadek to pojęcie wykorzystywane 
dla potrzeb gromadzenia i porównywania danych 
o zdarzeniach kolejowych w skali Unii Europejskiej. 
Jest to wypadek z udziałem co najmniej jednego 
pojazdu kolejowego będącego w ruchu:

z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko 
ranną lub

powodujący znaczne szkody w taborze, torach 
kolejowych, instalacjach lub środowisku, tj. szkodę 
o wartości co najmniej 150 tysięcy euro, lub

powodujący znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzy-
manie ruchu kolejowego na głównej linii kolejowej 
przez co najmniej 6 godzin.

Jako znaczące nie należy klasyfikować wypadków 
w warsztatach, w magazynach i miejscach do postoju 
pojazdów kolejowych.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem gromadze-
nie i analizowanie danych o zdarzeniach związanych 
z bezpieczeństwem następują w sumie na trzech róż-
nych poziomach. Pierwszy poziom to poziom danego 
podmiotu – przewoźnika kolejowego, zarządcy infra-
struktury oraz podmiotu odpowiedzialnego za utrzy-
manie (ECM). Są one zobowiązane do samodzielnego 
monitorowania swojego poziomu bezpieczeństwa 
i reagowania na wszelkie pojawiające się nieprawidło-
wości. Jest to nieodzowny element procesu ciągłego 
doskonalenia posiadanych przez nich systemów zarzą-
dzania, wymagany przez odpowiednie rozporządzenia 
określające kryteria dla tych systemów. Gromadzone 
w ten sposób dane obejmują wszystkie rodzaje zda-
rzeń związanych z bezpieczeństwem, w których 
uczestniczył dany podmiot. 

Drugi poziom to poziom krajowy. Przewoźnicy 
kolejowi i zarządcy infrastruktury mają obowiązek 
zgłaszania zaistnienia zdarzenia kolejowego m.in. 
Prezesowi UTK oraz PKBWK. Obowiązek ten wynika 
z rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów. Obejmuje on tylko te trzy 
rodzaje zdarzeń, które dodatkowo zaistniały na okre-
ślonym rodzaju infrastruktury kolejowej (przykła-
dowo wypadki w metrze nie podlegają raportowaniu). 
Prezes UTK gromadzi te dane w Rejestrze Zdarzeń 
Kolejowych. Służą one analizie pod kątem identyfikacji 
ewentualnych niepokojących trendów i podejmowania 
działań zapobiegawczych. Dane te są również wyko-
rzystywane przez Prezesa UTK do przygotowania tego 
opracowania. 

Trzeci poziom to poziom europejski, wynikający 
z przepisów ustanawiających wspólne wskaźniki 
bezpieczeństwa (CSI) i wspólne cele bezpieczeń-
stwa (CST). Aby umożliwić porównywanie danych 
o poziomie bezpieczeństwa systemu kolejowego 



w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, konieczne 
było stworzenie mechanizmu gromadzenia danych 
według jednolitych definicji i standardów. Z tego 
względu powstała kategoria znaczącego wypadku, 
która jest wykorzystywana dla potrzeb wyliczania CSI 
dla poszczególnych krajów UE. Dodatkowo w ramach 
tego poziomu gromadzone są również wybrane dane 
o zdarzeniach poprzedzających wypadki, którymi 
w polskich warunkach są incydenty. Dane gromadzone 
w tym trybie są wykorzystywane przez Prezesa UTK 
do sporządzenia corocznego Raportu w sprawie bez-
pieczeństwa przekazywanego do Agencji Kolejowej 
Unii Europejskiej. Na tej podstawie Agencja dokonuje 
analiz na poziomie unijnym, sporządzając w cyklu dwu-
letnim raport w sprawie bezpieczeństwa i interope-
racyjności w UE. Najnowszy raport pochodzi z 2020 r. 
i obejmuje dane za 2019 r. dla wszystkich krajów UE. 
Dane te zostały wykorzystane w niektórych częściach 
tego opracowania dla pokazania sytuacji Polski na tle 
innych krajów UE.

Między danymi gromadzonymi na poszczególnych 
poziomach mogą występować pewne różnice z uwagi 
na inny zakres gromadzonych zdarzeń, zarówno pod 

kątem ich rodzaju, jak i lokalizacji wystąpienia. Warto 
mieć to na uwadze porównując informacje zebrane 
w poszczególnych opracowaniach. Na ewentualne 
różnice wpływać może również czas sporządzenia 
raportu, co związane jest z możliwym przekwali-
fikowaniem niektórych rodzajów zdarzeń między 
kategoriami. 

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie 
informacji o zdarzeniach zaistniałych w 2020 r., 
przekazanych przez podmioty sektora kolejowego 
i zgromadzonych w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych 
prowadzonym przez Prezesa UTK, według jego stanu 
na 2 sierpnia 2021 r. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, 
prezentowane dane dotyczą ogólnodostępnej sieci 
kolejowej, zarządzanej przez 11 zarządców infra-
struktury posiadających autoryzacje bezpieczeństwa, 
oraz sieci funkcjonalnie wydzielonych przeznaczo-
nych tylko na potrzeby pasażerskich przewozów 
wojewódzkich lub lokalnych zarządzanych przez 
dwóch zarządców operujących w oparciu o świadec-
two bezpieczeństwa – WKD oraz PKM. Dane obejmu-
jące te rodzaje infrastruktury określane są jako sieć 
kolejowa lub linie kolejowe.

Tab. 3 Trzy poziomy gromadzenia danych o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem

lp. poziom analizy podmiot realizujący

zakres analizowanych zdarzeń

rodzaj lokalizacja

1. przedsiębiorstwa (systemu 
zarządzania)

przewoźnik kolejowy, zarządca 
infrastruktury lub podmiot 
odpowiedzialny za utrzymanie

wszystkie 
zdarzenia związane 
z bezpieczeństwem 
(poważne wypadki, 
wypadki, incydenty, 
sytuacje potencjalnie 
niebezpieczne), w których 
uczestniczyło dane 
przedsiębiorstwo

w zależności od zakresu 
działalności objętej 
systemem zarządzania 
bezpieczeństwem lub 
utrzymaniem

2. krajowy Prezes UTK, PKBWK wszystkie poważne 
wypadki, wypadki 
i incydenty

ogólnodostępna sieć 
kolejowa, bocznice 
kolejowe, koleje 
wąskotorowe

3. europejski (wspólne wskaźniki 
bezpieczeństwa)

Agencja Kolejowa Unii 
Europejskiej

znaczące wypadki oraz 
wybrane rodzaje zdarzeń 
poprzedzających wypadki

ogólnodostępna sieć 
kolejowa Unii Europejskiej
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Uwzględniając bocznice kolejowe, w 2020 r. doszło 
do 516 wypadków, w tym 6 poważnych (z czego 
4 miały miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych). 
W porównaniu do 2019 r. oznacza to spadek ogólnej 
liczby wypadków o 19,6% (126 wypadków). Spośród 
wszystkich wypadków 406 miało miejsce na sieci kolejo-
wej, a 110 na bocznicach, co oznacza spadek odpowied-
nio o 22,7% (119 wypadków) oraz 6% (7 wypadków). 

Na zmniejszenie się liczby wypadków w 2020 r. wpływ 
miała niewątpliwie pandemia COVID-19, która dopro-
wadziła do istotnego spadku przewozów koleją oraz 
ograniczenia ruchu na drogach. Zmniejszenie mobilno-
ści Polaków w naturalny sposób obniżyło ryzyko wystą-
pienia wypadku. Porównując jednak liczbę wypadków 
w stosunku do wykonanej pracy eksploatacyjnej warto 

zauważyć, że w 2020 r. w dalszym ciągu odnotowano 
spadek miernika wypadkowości, o czym szerzej w pod-
rozdziale 3.3. Oznacza to, że system kolejowy, mimo 
specyficznych warunków epidemii, w dalszym ciągu 
utrzymał obserwowany od wielu lat trend poprawy 
poziomu bezpieczeństwa. 

3.1� Statystyka�wypadków BEZPIECZNIEJSZY�2020�ROK

22,7%
wyniósł�spadek�liczby�wypadków�
na sieci�kolejowej�w 2020�r.�

To o 119 wypadków mniej niż w 2019 r. 
Najbardziej spadła liczba wykolejeń 
(o 40%) i kolizji (o 35%).

2016 581

2017 621 130

2018 607 125

2019 525 117

2020 406 110-22,7%

-13,5%

-2,3%

+6,9%

-3,8%

-6,4%

-6%

sieć kolejowa bocznice kolejowe

Rys. 1 Liczba 
wypadków, w tym 
poważnych 
wypadków, w latach 
2016 – 2020

33,5%
wypadki
z udziałem osób

15,8%
wykolejenia

9,1%
kolizje

0%
pożary 0%

inne

41,6%
wypadki

na przejazdach

Struktura
wypadków

na sieci kolejowej
w 2020 r.

w podziale
na rodzaje

zdarzeń

Rys. 2 Struktura 
wypadków na sieci 
kolejowej w 2020 r. 
w podziale na rodzaje 
zdarzeń
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Interesującym aspektem jest wpływ pandemii 
na strukturę odnotowywanych wypadków. Przyjmując 
klasyfikację określoną w ustawie o transporcie kolejo-
wym, wypadki można podzielić na:

kolizje;

wykolejenia;

zdarzenia na przejazdach i przejściach;

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

pożary pojazdu kolejowego.

Najliczniejszymi rodzajami wypadków, do któ-
rych dochodziło na sieci kolejowej w 2020 r., były 
wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. Ich 
udział wzrósł z poziomu 37,9% w 2019 r. do 41,6% 
w 2020 r. Wzrósł także udział wypadków z udziałem 
osób – z 30,7% do 33,5%. Pozostałe rodzaje wypadków 
odnotowały spadek udziału.

W liczbach bezwzględnych jednak w każdym 
z rodzajów wypadków odnotowano spadek 
w stosunku do 2019 r. Największą zmianę odnoto-
wano w przypadku wykolejeń, których było mniej 
o niemal 40% (spadek o 41 wypadków) oraz kolizji 

(mniej o 35%, czyli 20 wypadków). Zarówno 
wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, 
jak i z udziałem osób spadły po ok. 15% – odpowied-
nio o 30 i 25 wypadków. W 2020 r. nastąpił większy 
procentowy spadek liczby wypadków w ramach 
systemu kolejowego niż z udziałem tzw. strony 
trzeciej.

Co ciekawe, w 2020 r. w obliczu znacznego spadku 
liczby wypadków na sieci kolejowej (o 22,7%), liczba 
wypadków na bocznicach kolejowych zmniejszyła się 
jedynie o 6%. Najczęściej występują tu kolizje i wykole-
jenia pojazdów kolejowych, które w 2020 r. stanowiły 
łącznie 87,2% wszystkich wypadków na bocznicach. 
Dla porównania na sieci kolejowej ich udział w ogólnej 
liczbie wypadków stanowił 24,9%. Z kolei dwa rodzaje 
wypadków zdecydowanie dominujących na sieci kolejo-
wej, czyli wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach oraz wypadki z udziałem osób i porusza-
jących się pojazdów kolejowych (w sumie udział 75,1% 
w ogólnej liczby wypadków na sieci kolejowej), na bocz-
nicach stanowią jedynie 11%. Taka struktura wypadków 
na bocznicach jest odzwierciedleniem specyfiki tych 
miejsc, gdzie głównie prowadzone są manewry w celu 
rozrządzenia i zestawienia składów, a stan infrastruk-
tury często bywa gorszy od poziomu notowanego 
na sieci kolejowej. Natomiast stosunkowo niewielkie 
prędkości jazdy zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń 
na przejazdach czy z udziałem osób.

Tab. 4 Rodzaje wypadków (w tym poważnych wypadków) na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020

lp. rodzaje wypadków 2016 2017 2018 2019 2020

1. kolizje 59 85 (1)* 57 57 37 (2)

2. wykolejenia 110 108 103 105 64

3. wypadki na przejazdach 212 (2) 214 (3) 215 (6) 199 (3) 169 (4)

4.
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów 
kolejowych

194 207 224 161 (1) 136

5. pożar pojazdu kolejowego 3 1 5 1 0

6. inne 3 6 3 2 0

łączna liczba 581 621 607 525 406

*Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę poważnych wypadków w danym roku.



Od 2017 r., tj. od kiedy w całym roku zdarzenia 
na bocznicach kolejowych podlegają obowiązko-
wej procedurze zgłaszania, nie zaobserwowano 
istotnych zmian w strukturze wypadków. W 2020 r. 
w porównaniu do 2019 r. doszło do takiej samej liczby 
kolizji, jednego wykolejenia więcej (wzrost o 1,6%), 
wzrostu z 2 do 6 wypadków z udziałem osób i poru-
szającego się taboru kolejowego (wzrost o 200%). 
Spadła natomiast liczba wypadków na przejazdach 
kolejowo-drogowych na bocznicach z 14 do 6 (spadek 
o 57,1%). Te trendy stanowią odwrotność tego, 

co można zaobserwować na sieci kolejowej. Podczas 
gdy liczba kolizji i wykolejeń na sieci w obu przy-
padkach spadła odpowiednio o 35% i niemal 40%, 
na bocznicach liczba kolizji pozostała bez zmian, 
a wykolejeń wzrosła o 1 (1,6%).

W 2020 r. liczba wypadków na bocznicach kolejowych 
wyniosła 110, co stanowiło 21,3% wszystkich wypad-
ków, które zostały zgłoszone do Prezesa UTK. Liczba 
ta utrzymuje się na poziome zbliżonym do roku 2019, 
w którym wypadki na bocznicach stanowiły 18,2%.

33,6%
kolizje

5,5%
wypadki
na przejazdach

5,5%
wypadki
z udziałem osób

1,8%
inne

0%
pożary

53,6%
wykolejenia

Struktura
wypadków

na bocznicach
w 2020 r.

w podziale
na rodzaje

zdarzeń

Rys. 3 Struktura 
wypadków 
na bocznicach 
w 2020 r. w podziale 
na rodzaje zdarzeń

Tab. 5 Rodzaje wypadków na bocznicach w latach 2017 – 2020

lp. rodzaje wypadków 2017 2018 2019 2020

1. kolizje 41 42 37 37

2. wykolejenia 63 61 63 64

3. wypadki na przejazdach 20 11 14 6

4.
wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów 
kolejowych

6 9 2 6

5. pożar pojazdu kolejowego 0 1 0 0

6. inne 0 1 1 2

łączna liczba 130 125 117 110
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Wypadki podlegają klasyfikacji w zależności od tego, czy 
przyczyna ich powstania leży wyłącznie po stronie sys-
temu kolejowego, czy też ma związek z czynnikami lub 
osobami spoza tego systemu. Według tych kryteriów 
wszystkie wypadki dzielą się na:

wypadki w ramach systemu kolejowego;

wypadki na styku pomiędzy systemem kolejowym 
i stroną trzecią.

Taki podział pozwala w bardziej wiarygodny sposób 
ocenić trendy i poziom bezpieczeństwa samego systemu 
kolejowego, na który podmioty działające w branży 
mają największy wpływ.

W 2020 r. na sieci kolejowej miało miejsce łącznie 
314 wypadków z udziałem strony trzeciej (77,3%), 
w których zginęło 145 osób, a 43 zostały ciężko ranne. 
Wypadki z udziałem czynników i podmiotów zewnętrz-
nych stanowiły wypadki:

na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 
(169 wypadków); 

z udziałem osób znajdujących się na torach w miej-
scach niedozwolonych (133 wypadki);

z udziałem pojazdów drogowych poza przejazdami 
na stacjach i szlakach (6 wypadków);

z udziałem osób związane z ruchem pojazdu kole-
jowego, w tym podczas wskakiwania do i wyskaki-
wania z pociągu (3 wypadki);

wskutek rozmyślnego działania osób trzecich 
na szkodę systemu kolejowego (3 wypadki).

W ramach drugiej grupy wypadków - wewnątrz systemu 
kolejowego, odnotowano 92 zdarzenia. Zginęły w nich 
3 osoby, a 1 odniosła ciężkie obrażenia. Lista przyczyn 
tych wypadków jest znacznie bardziej zróżnicowana, 
jednak do najważniejszych przyczyn zgodnie z klasy-
fikacją ujętą w rozporządzeniu w sprawie poważnych 
wypadków, wypadków i incydentów można zaliczyć: 

uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni kole-
jowej lub obiektu inżynieryjnego (16 wypadków);

3.2� Wypadki�w ramach�systemu�
� kolejowego�i z udziałem�strony�
� trzeciej

ZAGROŻENIE�PRZYCHODZI�
Z ZEWNĄTRZ

77,3%
wypadków�w systemie�
kolejowym�powoduje�tzw.�strona�
trzecia�–�kierowcy�na�przejazdach�
i osoby�przechodzące�przez�tory�
w miejscach�niedozwolonych.��

2016
162

419

2017
170

451

2018
160

447

2019
149

376

2020
92

314

wewnątrz systemu kolejowego z udziałem strony trzeciej

Rys. 4 Wypadki zależne od systemu 
kolejowego oraz wypadki z udziałem strony 
trzeciej w latach 2016 – 2020 na sieci 
kolejowej
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najechanie na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę 
(15 wypadków);

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

przedwczesne rozwiązanie drogi prze-
biegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 
(10 wypadków);

zły stan techniczny wagonu (8 wypadków);

wyprawienie pojazdu po niewłaściwie 
ułożonej, niezabezpieczonej drodze przebiegu 
(8 wypadków);

niezatrzymanie pojazdu kolejowego przed sygna-
łem zabraniającym dalszej jazdy albo uruchomienie 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia 
(6 wypadków);

nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych 
(6 wypadków).

W stosunku do 2019 r. liczba wypadków w ramach 
systemu kolejowego zaistniałych na sieci kolejowej 
spadła o 38,3%. Zdarzeń z udziałem strony trzeciej 
w 2020 r. było o 16,5% mniej niż w roku poprzed-
nim. Znacznie większy spadek odnotowano zatem 
w przypadku liczby zdarzeń wewnątrz systemu 
kolejowego, aniżeli z udziałem strony trzeciej. Jest 
to zastanawiające, biorąc pod uwagę ograniczenia 
wprowadzane w 2020 r. w zakresie mobilności spo-
łecznej, co powinno w większym stopniu wpłynąć 
na zdarzenia z udziałem strony trzeciej.

Blisko 98% ofiar śmiertelnych i ciężko rannych to 
poszkodowani w wypadkach zaistniałych z przyczyn 
leżących na styku systemu kolejowego i strony trzeciej. 
Wraz ze spadkiem liczby wypadków w 2020 r. w stosunku 
do roku poprzedniego zmniejszyła się również liczba 
osób w nich poszkodowanych, w tym zabitych o 8,1% 
i ciężko rannych o 8,3%. Wszystkie wypadki skutkujące 
zabitymi i ciężko rannymi miały miejsce na sieci kolejowej. 

W 2020 r. doszło do trzech wypadków w ramach sys-
temu kolejowego, które skutkowały ofiarami śmiertel-
nymi lub osobami ciężko rannymi. Dwa z tych wypad-
ków zakwalifikowano jako poważne:

11 stycznia 2020 r. na szlaku Szamotuły – Pęckowo 
linii kolejowej nr 351 podczas zjazdu pociągu 
roboczego z zamkniętego na czas inwestycji toru 
nastąpiło potrącenie ze skutkiem śmiertelnym 
pracownika wykonującego roboty w pobliżu toru;

9 marca 2020 r. na stacji Szymankowo na linii kole-
jowej nr 9 lokomotywa luzem zderzyła się z dre-
zyną, która pominęła semafor wjazdowy i tarczę 
manewrową zatrzymując się w drodze przebiegu 
lokomotywy; w wyniku zdarzenia zginęło dwóch 
pracowników zarządcy infrastruktury znajdują-
cych się w drezynie.

OFIARY�TO�KIEROWCY�I PIESI
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ofiar�śmiertelnych�i osób�ciężko�rannych�
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Rys. 5 Poszkodowani w wypadkach zależnych od systemu kolejowego oraz wypadkach z udziałem strony trzeciej w latach 2016 – 2020 
na sieci kolejowej



Trzeci wypadek, który skutkował osobą ciężko ranną, 
miał miejsce 30 kwietnia 2020 r. na szlaku Świdnica 
Kraszowice – Jedlina Zdrój na linii kolejowej nr 285. 
Podczas prac inwestycyjnych doszło do zbiegnięcia 
maszyny roboczej wraz z wagonem gospodarczym, 
które po przejechaniu ok. 3,5 km uderzyły w koparkę 
dwudrogową znajdującą się na tym samym torze, 
w wyniku czego ciężko ranny został operator koparki. 

Na bocznicach kolejowych w 2020 r. 85,5% wypad-
ków wynikało z przyczyn wewnątrz systemu kolejo-
wego, zaś w pozostałych 14,5% przypadków miała 
w nich udział strona trzecia. Najczęściej dochodziło 
do wypadków wskutek:

najechania na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę 
(21 wypadków);

uszkodzenia lub złego utrzymania nawierzchni kole-
jowej lub obiektu infrastruktury (17 wypadków);

wyprawienia pojazdu po niewłaściwie ułożonej nie-
zabezpieczonej drodze przebiegu (17 wypadków),

przedwczesnego rozwiązania drogi prze-
biegu i przełożenia zwrotnicy pod pojazdem 
(11 wypadków). 

W wypadkach tych nie było ofiar śmiertelnych ani 
ciężko rannych. 

Wypadków z udziałem strony trzeciej na bocznicach 
w 2020 r. było 16 (14,5%): 

na przejazdach kolejowo-drogowych 
(6 wypadków);

z osobami przechodzącymi przez tory kolejowe 
w miejscach niedozwolonych (4 wypadki);

z pojazdami drogowymi na torach kolejowych 
w miejscach niedozwolonych (2 wypadki);

z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego 
(2 wypadki);

na skutek występków chuligańskich (2 wypadki).
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W dobie pandemii COVID-19, gdy doszło do zmniej-
szenia ruchu kolejowego, szczególnego znaczenia 
nabiera możliwość obiektywnego porównania poziomu 
bezpieczeństwa systemu kolejowego, która uwzględni 
zmienność wielkości ruchu pociągów. Im więcej pocią-
gów porusza się po sieci kolejowej i im większa jest 
pokonywana przez nie odległość, tym istnieje większe 
ryzyko powstania wypadku. Z tego względu Prezes 
UTK oblicza corocznie miernik wypadków, odnoszący 
liczbę wypadków na sieci kolejowej do wykonanej 
w danym roku pracy eksploatacyjnej. 

W 2020 r. liczba wypadków na sieci kolejowej zmniej-
szyła się o 22,7%, podczas gdy wielkość pracy eksploata-
cyjnej spadła jedynie o 5,8%. W efekcie miernik wypad-
ków ponownie osiągnął najniższy notowany poziom 
w historii pomiaru od 2008 r. i wyniósł 1,71. Po raz 
pierwszy wartość miernika spadła również poniżej 2.

Mimo nietypowych warunków spowodowanych 
przez epidemię, polska kolej utrzymała pozytywny 
trend spadku wartości miernika wypadków. Świadczy 

to o stałej poprawie poziomu bezpieczeństwa systemu 
kolejowego w naszym kraju. Jest to niewątpliwie efekt 
codziennej dbałości o bezpieczeństwo w działaniach 
podejmowanych przez pracowników kolei, ale również 
efekt zaangażowania podmiotów i organizacji działają-
cych w branży kolejowej. Rolę w tym odgrywa również 
Prezes UTK stale monitorując bezpieczeństwo sys-
temu kolejowego, mobilizując podmioty do większej 
aktywności, ale także realizując własne inicjatywy. 
Szerzej o dodatkowych działaniach Prezesa  UTK, 
wykraczających poza ramy ustawy o transporcie kole-
jowym, można przeczytać w rozdziałach 7 i 8.

3.3� Miernik�wypadków CORAZ�BEZPIECZNIEJ�NA�KOLEI

1,71
wyniósł�miernik�wypadków�na�sieci�
kolejowej�w 2020�r.�Spadek�o 0,37�
w stosunku�do 2019�r.�potwierdza,�
że mniejsza�liczba�wypadków�
to nie tylko�efekt�niższych�przewozów�
podczas�pandemii.�

Tab. 6 Miernik wypadków za lata 2008 – 2020

lp. rok praca eksploatacyjna [mln poc-km] liczba wypadków miernik

1. 2008 229,8 894 3,89

2. 2009 209,8 845 4,03

3. 2010 217,2 851 3,92

4. 2011 222,6 849 3,81

5. 2012 218,5 719 3,29

6. 2013 211,4 704 3,33

7. 2014 210,3 671 3,19

8. 2015 218,2 638 2,92

9. 2016 234,0 581 2,48

10. 2017 242,4 621 2,56

11. 2018 253,5 607 2,39

12. 2019 252,4 525 2,08

13. 2020 237,7 406 1,71

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,89
4,03

3,92
3,81

3,29 3,33
3,19

2,92

2,48 2,56
2,39

2,08

1,71
Rys. 6 Miernik 
wypadków za lata 
2008 – 2020
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Spadek liczby wypadków w 2020 r. pociągnął za sobą 
również spadek liczby osób w nich poszkodowanych 
(ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych). W sumie były 
to 192 osoby, czyli o 8,1% mniej niż w 2019 r. Z tej liczby 
148 to ofiary śmiertelne, a 44 – osoby ciężko ranne. 
W najtragiczniejszych wypadkach w 2020 r. ginęły 
po dwie osoby – takich zdarzeń odnotowano w sumie 
10. Spośród nich 6 stanowiły wypadki na przejazdach 
kolejowo-drogowych, 3 zdarzenia dotyczyły osób 
nieupoważnionych przebywających na terenie kolejo-
wym, zaś 1 wypadek to kolizja lokomotywy z drezyną 
w Szymankowie. Pod względem największej liczby osób 
poszkodowanych w jednym zdarzeniu najtragiczniej-
szy był wypadek z 29 kwietnia 2020 r. na przejeździe 
kolejowo-drogowym kategorii B, zlokalizowanym na linii 
nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna na szlaku 
Bolechowo – Murowana Goślina. Przy sprawnie dzia-
łających urządzeniach zabezpieczenia ruchu na prze-
jeździe kolejowo-drogowym samochód ciężarowy 
z niesprawnym układem hamulcowym wjechał pod nad-
jeżdżający pociąg osobowy. W sumie w zdarzeniu było 
16 poszkodowanych – 5 osób ciężko rannych (w tym 
2 pracowników kolei, 2 użytkowników samochodu 
i 1 pasażer) oraz 11 osób rannych. Nikt nie zginął.

W 2020 r. liczba osób poszkodowanych w wypadkach 
zmalała w stosunku do 2019 r. o 8,1% w przypadku 
ofiar śmiertelnych i o 8,3% w przypadku ciężko ran-
nych. W wypadkach z udziałem osób i poruszających 
się pojazdów kolejowych zginęło 98 osób, a 23 zostały 
ciężko ranne. Liczba ofiar śmiertelnych tych zdarzeń 
zmalała w stosunku do 2019 r. o 2 osoby (2%), zaś liczba 
ciężko rannych spadła o 3 osoby (11,5%). Wszystkie 
ofiary śmiertelne w tej grupie zdarzeń w 2020 r. zginęły 
podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedo-
zwolonych. Do tej kategorii zdarzeń został zaliczony 
także pracownik jednego z przewoźników, który idąc 
międzytorzem został potrącony przez pociąg. 

W wypadkach na przejazdach kolejowo-drogo-
wych zginęło 47 osób, a 20 zostało ciężko rannych. 
W porównaniu z 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych 
spadła o 13 osób (21,7%), zaś o 2 osoby (9,1%) spadła 
liczba osób ciężko rannych. 

W kolizjach 3 osoby zostały zabite, a 1 ciężko ranna. 
W stosunku do 2019 r. ofiar kolizji jest więcej 
o 2 w przypadku zabitych i o 1 w przypadku ciężko 
rannych. Wszystkie te zdarzenia zostały zaliczone 

3.4� Ofiary�wypadków

Tab. 7 Liczba osób zabitych i ciężko rannych w wypadkach na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020 w podziale na rodzaje wypadków

lp.
rodzaje 

wypadków

zabici ciężko ranni

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1.
kolizje 0 0 0 1 3 2 13 1 0 1

zmiana r/r - - - - +200% -33,3% +550% -92,3% -100% -

2.
wykolejenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmiana r/r - - - - - - - - - -

3.

wypadki na 
przejazdach

48 42 49 60 47 39 29 33 22 20

zmiana r/r -12,7% -12,5% +16,7% +22,4% -21,7% -4,9% -25,6% +13,8% -33,3% -9,1%

4.

wypadki 
z udziałem 

osób 
i poruszających 

się pojazdów 
kolejowych

121 129 146 100 98 53 45 49 26 23

zmiana r/r -30,1% +6,6% +13,2% -31,5% -2,0% +8,2% -15,1% +8,9% -46,9% -11,5%

5.

pożar pojazdu 
kolejowego

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmiana r/r - - - - - - - - - -

6.
inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zmiana r/r - - - - - - - - - -

7.
łączna liczba 169 171 195 161 148 94 87 83 48 44

zmiana r/r -25,9% +1,2% +14% -17,4% -8,1% +1,1% -7,4% -4,6% -42,2% -8,3%
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jako wypadki w ramach systemu kolejowego. Były 
to poważne wypadki w Szymankowie i na szlaku 
Szamotuły – Pęckowo oraz wypadek na szlaku 
Świdnica Przedmieście – Jedlina Zdrój.

W wypadkach na skutek wykolejeń, podobnie jak 
w latach poprzednich, nikt nie został poszkodowany. 

W 2020 r. wśród pasażerów nie odnotowano ofiar 
śmiertelnych, zginęło natomiast 4 pracowników 
kolei – trzech w ramach poważnych wypadków 
w Szymankowie i na szlaku Szamotuły – Pęckowo oraz 
jeden potrącony przez pociąg wjeżdżający na stację. 
Liczba ofiar śmiertelnych w kategorii osób nieupoważ-
nionych przebywających na terenach kolejowych spadła 
o 2% (2 osoby) i wyniosła 96 osób, zaś w kategorii użyt-
kowników przejazdu – spadła o 21,7% (13 osób) do 47.

Liczba osób ciężko rannych wzrosła jedynie w kategorii 
pracowników z 0 do 4. W kategorii pasażerów liczba 
ta zmniejszyła się z 3 do 1, w kategorii użytkowni-
ków przejazdów i przejść przez tory spadła o 6 osób 
(o 27,3%), zaś w kategorii osób nieupoważnionych prze-
bywających na obszarze kolejowym i innych osób pozo-
stała na poziomie z 2019 r. Najliczniejszą grupę ofiar 
śmiertelnych wypadków na sieci kolejowej w 2020 r. 
stanowiły osoby nieuprawione do przebywania na 
terenie kolejowym (96 zabitych – 64,8% ogółu ofiar 
śmiertelnych). Druga co do liczebności, jednak o ponad 
połowę mniejsza grupa, to użytkownicy przejazdów 

i przejść (47 zabitych – 31,8 % ogółu ofiar śmiertelnych). 
Zginęło również 4 pracowników sektora kolejowego, 
co stanowiło 2,7% ogółu ofiar śmiertelnych. Nie zginął 
nikt z pasażerów.

Podobna struktura jak w przypadku ofiar śmiertel-
nych występuje przy statystyce osób ciężko rannych. 
Najliczniejszą grupę w 2020 r. stanowiły osoby nie-
uprawnione do przebywania na obszarze kolejowym 
(23 osoby, co daje 52,3% wszystkich ciężko rannych). 
Druga co do liczebności grupa ciężko rannych to użyt-
kownicy przejazdów kolejowo-drogowych i przejść 
dla pieszych (16 osób – 36,3% ogółu ciężko rannych). 
W grupie pracowników sektora kolejowego ciężkie 
obrażenia odniosły 4 osoby. Ciężko ranny został także 
jeden pasażer podczas poważnego wypadku wskutek 
najechania pociągu osobowego na samochód cięża-
rowy na szlaku Bolechowo - Murowana Goślina. 

Najgroźniejsze w skutkach są wypadki z udziałem 
osób (kat. 34 i kat. 35) – w 2020 r. ponad 70% tych 
zdarzeń zakończyło się śmiercią poszkodowanego 
(97 ze 136 wypadków). Uczestnicy tych zdarzeń 
nie są w żaden sposób chronieni, jak dzieje się 
to np. w wypadkach na przejazdach z udziałem pojaz-
dów drogowych. W tej drugiej grupie na 148 wypad-
ków w 28 (blisko 20%) odnotowano ofiary śmiertelne. 
Poszkodowani w wypadkach podczas przecho-
dzenia przez przejazdy lub przejścia przez tory 
zaliczani są do ofiar wypadków na przejazdach 

Tab. 8 Liczba osób zabitych i ciężko rannych w wypadkach na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020 w podziale na kategorie osób 
poszkodowanych

lp. kategorie osób
zabici ciężko ranni

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1.
pasażer 1 1 2 0 0 5 20 8 3 1

zmiana r/r -50% 0% +100% -100% - -16,7% +% -60% -62,5% -66,7%

2.

pracownik lub 
podwykonawca

1 1 4 3 4 2 3 4 0 4

zmiana r/r -66,7% 0% +300% -25,0% 33,3% -50% +50% +33,3% -100% -

3.

użytkownik 
przejazdu lub 

przejścia
48 42 49 60 47 39 25 28 22 16

zmiana r/r -9,4% -12,5% +16,7% +22,4% -21,7% +2,6% -35,9% +12% -21,4% -27,3%

4.
nieupoważniony 119 127 140 98 96 48 37 42 23 23

zmiana r/r -29,2% 6,7% +10,2% -30% -2,0% +9,1% -22,9% +13,5% -45,2% 0,0%

5.
inny 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0

zmiana r/r -100% - - - - -100% - -50% -100% -

6.
łączna liczba 169 171 195 161 148 94 87 83 48 44

zmiana r/r -25,9% +1,2% +14% -17,4% -8,1% 1,1% -7,4% -4,6% -42,2% -8,3%



kolejowo-drogowych i przejściach. W 2020 r. podczas 
przechodzenia przez przejazd lub wyznaczone przejście 
dla pieszych w 16 wypadkach zginęło 13 osób, – ponad 
80% wypadków w tej grupie było śmiertelnych.

Na bocznicach kolejowych w 2020 r. dwie osoby nie-
upoważnione poniosły śmierć w wypadkach podczas 
przechodzenia przez tory kolejowe w miejscu niedo-
zwolonym, zaś osób ciężko rannych nie odnotowano.

31,8%
użytkownik
przejazdu
lub przejścia

2,7%
pracownik lub
podwykonawca

0,7%
inny

osoba nieupoważniona

0%
pasażer

Pożary

64,8%

Udział
procentowy

poszczególnych
kategorii osób

zabitych w wypadkach
na sieci kolejowej

w 2020 r.

36,3%
użytkownik
przejazdu
lub przejścia

9,1%
pracownik lub
podwykonawca

2,3%
pasażer

0%
inny

52,3%
osoba nieupoważniona

Udział
procentowy

poszczególnych
kategorii osób

 ciężko rannych
w wypadkach

na sieci kolejowej
w 2020 r.

Rys. 7 Udział 
procentowy 
poszczególnych 
kategorii osób 
zabitych w wypadkach 
na sieci kolejowej 
w 2020 r.

Rys. 8 Udział 
procentowy 
poszczególnych 
kategorii osób ciężko 
rannych w wypadkach 
na sieci kolejowej 
w 2020 r.
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Aby usystematyzować charakter zdarzenia kolejowego 
oraz jego bezpośrednią przyczynę, poszczególnym zda-
rzeniom nadawane są kategorie według zasad określo-
nych w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów. 
Kategoria zdarzenia składa się z litery oraz dwóch 
cyfr. Poważne wypadki oznaczane są literą A, wypadki 
literą B, zaś incydenty literą C. Istnieją odrębne kla-
syfikacje przyczyn dla wypadków (w tym poważnych) 
oraz incydentów. W konsekwencji poważne wypadki 

i wypadki mogą mieć przypisane kategorie liczbowe 
w przedziale od 00 do 40, zaś incydenty od 41 do 69. 
Zdarzenia, które są nadal badane mogą nie mieć przy-
pisanej kategorii.

Analizując dane dotyczące kategorii zdarzeń iden-
tyfikowanych w poszczególnych latach możliwe jest 
zbadanie struktury najczęściej występujących zdarzeń, 
a także identyfikowanie ewentualnych niepokojących 
trendów.

3.5� Analiza�przyczyn�zdarzeń

Tab. 9 Wypadki i poważne wypadki w latach 2016 – 2020 w podziale na przyczyny (kategorie liczbowe) na sieci kolejowej i bocznicach 
kolejowych1

lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

1. 00

inne niż poniżej wymienione 
przyczyny lub nałożenie się 
kilku przyczyn jednoczenie, 
tworząc równoważne 
przyczyny

5 12 + 7 15 + 4 10 + 3 12 + 9
+20% 

(+200%)

2. 01

wyprawienie pojazdu 
kolejowego na tor zajęty, 
zamknięty albo przeciwny 
do zasadniczego lub 
w kierunku niewłaściwym

0 0 0 0 1 –

3. 02
przyjęcie pojazdu kolejowego 
na stację na tor zamknięty lub 
zajęty

1 0 0 0 0 –

4. 03

wyprawienie, przyjęcie lub 
jazda pojazdu kolejowego 
po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa 
obsługa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym

18 23 + 12 11 + 16 13 + 17 8 + 17
-38,5% 

(0%)

5. 04

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

18 17 + 4 27 + 8 22 + 6 6 + 8
-72,7% 

(+33,3%)

6. 05

niezachowanie ostrożności 
po minięciu przez pojazd 
kolejowy samoczynnego 
semafora odstępowego 
wskazującego sygnał „Stój” lub 
sygnał wątpliwy po uprzednim 
zatrzymaniu się przed tymi 
sygnałami

0 1 0 0 0 -

1 Liczbę wypadków na bocznicach w latach 2017-2020 podano po znaku „+” (plus), jeżeli wystąpiły zdarzenia danej kategorii. Zmianę procentową liczby wypadków na bocznicach w stosunku 
do 2019 r. podano w nawiasie w ostatniej kolumnie.
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

7. 06
przekroczenie największej 
dozwolonej prędkości jazdy

3 1 0 1 0 -100%

8. 07

wykonanie manewru 
stwarzającego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu 
pociągów

1 2 4 + 4 0 + 1 0
–  

(-100%)

9. 08
zbiegnięcie pojazdu 
kolejowego

7 4 + 6 8 + 3 3 + 1 5 + 4
+66,7% 

(+300%)

10. 09

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

29 37 + 24 21 + 22 28 + 24 16 + 17
-42,9% 

(-29,2%)

11. 10

uszkodzenie lub zły 
stan techniczny pojazdu 
kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego 
specjalnego przeznaczenia 
(w tym również najechanie 
na przedmiot stanowiący 
część konstrukcyjną 
pojazdu kolejowego 
z napędem, pojazdu 
kolejowego przeznaczenia) 
oraz uszkodzenie lub 
nieprawidłowe działanie 
części pokładowej urządzeń 
umożliwiających kontrolę 
prowadzenia pojazdu 
kolejowego (ERTMS)

7 6 + 1 4 5 + 1 1
-80% 

(-100%)

12. 11

uszkodzenie lub zły stan 
techniczny wagonu (w tym 
także najechanie na część 
konstrukcyjną wagonu)

18 21 + 7 14 + 7 20 + 6 8 + 2
-60% 

(-66,7%)

13. 12
uszkodzenie lub wadliwe 
działanie urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym

1 2 + 1 2 + 1 0 + 1 0
– 

(-100%)

14. 13

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

27 28 + 31 18 + 29 23 + 26 15 + 21
-34,8% 

(-19,2%)

15. 14 zamach zbrodniczy 0 0 0 0 0 –

16. 15

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

19 9 + 3 12 + 6 13 + 1 10 + 11
-23,1% 

(+1000%)
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

17. 16
niewłaściwe zestawienie 
pociągu lub składu 
manewrowego

2 1 0 0 + 1 0 + 2
– 

(+100%)

18. 17

niewłaściwe załadowanie, 
rozładowanie, 
nieprawidłowości 
w zabezpieczeniu ładunku 
lub inne nieprawidłowości 
w czynnościach ładunkowych

3 2 + 6 15 + 2 7 + 10 6 + 3
-14,3% 
(-70%)

19. 18

najechanie pojazdu kolejowego 
na pojazd drogowy (inną 
maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-
drogowym z rogatkami (kat. 
A wg metryki przejazdowej)

10 13 3 8 + 1 5
-37,5% 

(-100%)

20. 19

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

15 16 21 14 13 -7,1%

21. 20

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

21 27 + 1 36 27 27 0%

22. 21

najechanie pojazdu 
kolejowego na pojazd 
drogowy (inną maszynę 
drogową, maszynę rolniczą) 
lub odwrotnie na przejeździe 
kolejowo-drogowym 
niewyposażonym w system 
przejazdowy (kat. D)

139 140 + 19 132 + 11 123 + 12 107 + 5
-13% 

(-58,3%)

23. 22

najechanie pojazdu kolejowego 
na pojazd drogowy (inną 
maszynę drogową, maszynę 
rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe użytku 
prywatnego (kat. F)

0 0 0 0 + 1 1 + 1
– 

(0%)

24. 23

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

5 9 + 1 5 + 1 7 + 3 7 + 2
0%  

(-33,3%)
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

25. 24
pożar w pociągu, składzie 
manewrowym lub pojeździe 
kolejowym

3 1 + 0 5 + 1 1 0 -100,0%

26. 26

pożar w obiekcie budowlanym 
itp. w granicach obszaru 
kolejowego, pożar lasu 
w granicach do końca 
pasa przeciwpożarowego, 
pożar zbóż, traw i torowisk 
powstały w granicach obszaru 
kolejowego

0 0 0 0 0 –

27. 27
eksplozja w pociągu, składzie 
manewrowym lub pojeździe 
kolejowym

0 0 0 0 0 –

28. 28
klęski żywiołowe (np. powódź, 
zaspy śnieżne, zatory lodowe, 
huragany, osunięcia się ziemi)

5 15 2 0 0 –

29. 29

katastrofy budowlane 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
torów kolejowych, po których 
odbywa się normalny ruch 
pociągów

0 0 0 0 0 –

30. 30

złośliwe, chuligańskie lub 
lekkomyślne występki 
(np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, kradzież 
ładunku z pociągu lub składu 
manewrowego będącego 
w ruchu, ułożenie przeszkody 
na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, 
sterowania ruchem kolejowym 
lub nawierzchni oraz 
ingerencja w te urządzenia)

3 6 1 9 3 + 2
-66,7%  

(-)

31. 31

najechanie pojazdu 
kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia 
przez tory na przejeździe 
kolejowo-drogowym lub 
przejściu strzeżonym

6 2 4 12 8 -33,3%

32. 32

najechanie pojazdu 
kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia 
przez tory na przejeździe 
kolejowo-drogowym 
z samoczynnym systemem 
przejazdowym (kat. B, C)

9 7 10 5 3 -40%

33. 33

najechanie pojazdu 
kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory 
na pozostałych przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach

12 9 + 1 9 10 5 -50%
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

34. 34

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

174 179 + 2 203 + 5 142 + 1 133 + 4
-6,3% 

(+300%)

35. 35

zdarzenia z osobami związane 
z ruchem pojazdu kolejowego 
(wskakiwanie, wypadnięcie 
z pociągu, pojazdu kolejowego, 
silny dojazd lub gwałtowne 
hamowanie pojazdu 
kolejowego)

20 27 + 3 21 + 4 19 + 1 3 + 2
-84,2% 

(+100%)

36. 36

zignorowanie przez 
prowadzącego pojazd 
drogowy sygnałów 
zabraniających wjazdu na 
przejazd kolejowo-drogowy 
i uszkodzenie rogatki lub 
sygnalizatorów drogowych

0 0 0 0 0 –

37. 37
rozerwanie się pociągu, które 
nie spowodowało zbiegnięcia 
wagonów

0 1 0 0 0 –

38. 38

wadliwe działanie budowli 
i urządzeń przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu 
kolejowego lub przejazdów 
kolejowych spowodowane 
kradzieżą

0 1 0 0 0 –

39. 39

wjazd pojazdu kolejowego 
korzystającego z zasilania 
w energię trakcyjną z sieci 
trakcyjnej na niezajęty tor 
niezelektryfikowany

0 0 0 + 1 0 0 –

40. 40

niekontrolowane uwolnienie 
się towaru niebezpiecznego 
z wagonu lub opakowania 
wymagające interwencji władz 
lub zastosowania środków 
do likwidacji zagrożenia 
pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub 
na szlaku

0 0 0 0 0 –

41. bez kat.
kategoria nie została ustalona 
lub ustalanie przyczyny 
zdarzenia trwa

0 2 + 1 4 3 3 0%

łączna liczba 581 621 + 130 607 + 125 525 + 117 406 + 110
-22,7% 

(-6%)
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W ślad za spadkiem ogólnej liczby wypadków w 2020 r., 
mniejsze lub większe spadki odnotowano niemal 
we wszystkich ich kategoriach. Nie wpłynęło to jednak 
znacząco na strukturę wypadków w podziale na katego-
rie. Analogicznie jak w przypadku klasyfikacji zdarzeń 
na te wewnątrz systemu kolejowego i z udziałem strony 
trzeciej, można zauważyć, że wzrósł udział tych kate-
gorii wypadków, które dotyczą czynnika zewnętrznego. 
W sumie 76,1% wszystkich wypadków przypada na kate-
gorie dotyczące wypadków na przejazdach lub przej-
ściach (kat. 18-22 i 31-33) oraz wypadki z udziałem pojaz-
dów lub osób poza przejściami i przejazdami (kat. 23 i 34). 
W 2019 r. łączny udział tych kategorii wynosił 66,3%.

Wśród kategorii wypadków w ramach systemu kole-
jowego, udział zdarzeń związanych z uszkodzeniem 

lub złym utrzymaniem infrastruktury (kat. 09) obniżył 
się z 5,3% w 2019 r. do 3,9% ogólnej liczby wypadków 
w 2020 r. Spadł również udział wypadków polega-
jących na najechaniu pojazdu kolejowego na inny 
pojazd kolejowy lub przeszkodę (kat. 13) – z 4,4% 
do 3,7%. Do 3% wzrósł udział wypadków spowodowa-
nych przedwczesnym rozwiązaniem drogi przebiegu 
(kat. 15), zaś wypadki związane z nałożeniem się kilku 
równorzędnych przyczyn (kat. 00) miały 2,5% udziału. 
Poniżej 2,5% spadł w 2020 r. udział wypadków zwią-
zanych z minięciem sygnału „Stój” lub uruchomieniem 
pojazdu bez zezwolenia (kat. 04, w 2019 r. udział 
4,2%), uszkodzeniem lub złym stanem technicznym 
wagonu (kat. 11, w 2019 r. udział 3,8%) oraz wypad-
ków z osobami związanych z ruchem pojazdu kolejo-
wego (kat. 35, w 2019 r. udział 3,5%). 

34,5%
najechanie na pojazd
lub osobę poza przejazdami
i przejściami (kat. 23 i 34)

3,9%
uszkodzenie lub
złe utrzymanie
infrastruktury
(kat. 09)

3,7%
najechanie
pojazdu kolejowego
na pojazd kolejowy
lub inną przeszkodę
(kat. 13)

3%
nałożenie się
kilku równorzędnych
przyczyn (kat. 0)

2,5%
przedwczesne
rozwiązanie drogi
przebiegu (kat. 15)

10,8%
pozostałe

41,6%
wypadki

na przejazdach
i przejściach
dla pieszych

(kat. 18-22 i 31-33)

Udział procentowy
poszczególnych kategorii

zdarzeń na liniach
kolejowych w 2020 r.

Rys. 9 Udział 
procentowy 
poszczególnych 
kategorii zdarzeń 
na sieci kolejowej 
w 2020 r.
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k
uszkodzenie lub złe
utrzymanie nawierzchni,
mostu lub wiaduktu,
w tym również
niewłaściwe
wykonywanie robót

at. 09 16

28

21

37

29

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

kat. 13 15

23

18

28

27

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

kat. 04 6

22

27

17

18

 uszkodzenie lub zły stan 
techniczny wagonu (w tym 
także najechanie na część 
konstrukcyjną wagonu)

kat. 11
8

20

14

21

18

wyprawienie, przyjęcie lub 
jazda pojazdu kolejowego
po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa 
obsługa urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym

kat. 03 8

13

11

23

18

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

kat. 15
10

13

12

9

19

2016 2017 2018 2019 2020 Rys. 10 Najczęściej 
występujące wypadki 
mające źródło 
w systemie kolejowym 
w latach 2016 – 2020 
na sieci kolejowej
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Pomijając te kategorie, gdzie duże procentowe zmiany 
wynikały z niewielkiej zmiany bezwzględnej liczby 
wypadków, największe spadki procentowe liczby 
wypadków w 2020 r. względem 2019 r. odnotowano 
w kategoriach:

zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu 
kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 
pojazdu kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne 
hamowanie pojazdu kolejowego) (kat. 35) – spadek 
o 84,2% (o 16 wypadków);

niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed 
sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powi-
nien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu 
kolejowego bez wymaganego zezwolenia 
(kat. 04) – spadek o 72,7% (o 16 wypadków);

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki 
(np. obrzucenie pociągu kamieniami, kradzież 
ładunku z pociągu lub składu manewrowego 
będącego w ruchu, ułożenie przeszkody na torze, 
dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, 
sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni 
oraz ingerencja w te urządzenia) (kat. 30) – spadek 
o 66,7% (o 6 wypadków);

uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu 
(w tym także najechanie na część konstruk-
cyjną wagonu) (kat. 11) – spadek o 60% 
(o 12 wypadków).

W 2020 r. wzrosty liczby wypadków w ujęciu bez-
względnym w poszczególnych kategoriach były mini-
malne (maksymalnie o dwa zdarzenia) i miały miejsce 
w następujących kategoriach:

nałożenie się kilku równorzędnych przyczyn 
(kat. 00) – wzrost o 2 wypadki (z 10 do 12);

zbiegnięcie pojazdu kolejowego (kat. 08) – wzrost 
o 2 wypadki (z 3 do 5);

wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, 
zamknięty albo przeciwny do zasadniczego lub 
w kierunku niewłaściwym (kat. 01) – wzrost 
o 1 wypadek (z 0 do 1);

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd dro-
gowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) 
lub odwrotnie na przejeździe użytku prywatnego 
(kat. F) (kat. 22) – wzrost o 1 wypadek (z 0 do 1).

Wybrane rodzaje wypadków wraz z odpowiadającymi 
im incydentami opisano szerzej w rozdziale 4. 

Na bocznicach kolejowych najliczniejszą grupą wypad-
ków, z udziałem 19,1%, były najechania na pojazd 
kolejowy lub inną przeszkodę (kat. 13). W 2020 r. nastąpił 
spadek tego rodzaju wypadków o 19,2% w stosunku 
do 2019 r. Jest to kolejny rok, kiedy w liczbach bez-
względnych wypadków tej kategorii na bocznicach jest 
więcej niż na liniach kolejowych: na bocznicach odnoto-
wano ich 21, zaś na liniach kolejowych 15 – o 28,6% mniej. 

Druga co do liczebności kategoria wypadków na bocz-
nicach to uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, 
mostu lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe wyko-
nywanie robót (kat. 09). Wypadki tej kategorii stano-
wiły w 2020 r. 15,5% wszystkich wypadków na bocz-
nicach kolejowych. Liczba zdarzeń kat. 09 spadła 
w stosunku do 2019 r. o 7 zdarzeń (29,2%). 

Kolejna grupa wypadków, które dominują na boczni-
cach, to zdarzenia wskutek wyprawienia, przyjęcia lub 
jazdy pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, 
niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaści-
wej obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
(kat. 03). Zdarzenia tej kategorii również stanowiły 
15,5% wszystkich wypadków na bocznicach.

Duża liczba zdarzeń z tych trzech kategorii jest zwią-
zana ze specyfiką pracy bocznic kolejowych. Dominują 
tam prace manewrowe związane z ładowaniem i rozła-
dowywaniem, a także formowaniem składów pociągów, 



realizowane najczęściej w niewielkim stopniu w oparciu 
o urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 

W stosunku do 2019 r. w 2020 r. na boczni-
cach kolejowych spadek liczby zdarzeń nastąpił 
m.in. w kategoriach:

uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (kat. 
11) – spadek o 66,7% (4 wypadki);

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy 
(inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub 
odwrotnie na przejeździe kolejowo-drogowym 
niewyposażonym w system przejazdowy (kat. D) 
(kat. 21) – spadek o 58,3% (7 wypadków);

uszkodzenie lub zły stan techniczny nawierzchni 
kolejowej lub obiektu inżynieryjnego (kat. 09) – 
spadek o 29,2% (7 wypadków);

najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy 
lub inną przeszkodę (np. płozę hamulcową, wózek 

bagażowy, pocztowy itp. (kat. 13) – spadek o 19,2% 
(5 wypadków).

Wzrost liczby zdarzeń na bocznicach kolejowych 
nastąpił natomiast m.in. w kategoriach: 

przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub 
uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy 
pod pojazdem kolejowym (kat. 15) – wzrost 
o 10 wypadków (z 1 do 11);

nałożenie się kilku przyczyn równocześnie 
(kat. 00) – wzrost o 6 wypadków (z 3 do 9);

zbiegnięcie pojazdu kolejowego (kat. 08) – wzrost 
o 3 wypadki (z 1 do 4);

najechanie pojazdu kolejowego na osoby 
podczas przechodzenia przez tory poza 
przejazdami kolejowo-drogowymi lub przej-
ściami na stacjach i szlakach (kat. 34) – wzrost 
o 3 wypadki (z 1 do 4).
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Istotną grupę zdarzeń kolejowych stanowią incydenty. 
W odróżnieniu od wypadków i poważnych wypadków 
incydenty nie niosą ze sobą skutków w postaci zabitych 
i ciężko rannych oraz znacznych szkód materialnych. 
Warto jednak pamiętać, że incydenty często w innych 
okolicznościach mogłyby przerodzić się w wypadki lub 
poważne wypadki. Powinny zatem być traktowane jako 
pewnego rodzaj sygnał ostrzegawczy, który wskazuje 
źródło zagrożenia i pozwala zidentyfikować obszary 
działalności przewoźników lub zarządców, w których 
istniejące ryzyka są najsłabiej kontrolowane. Jest to 
tym bardziej istotne, że przyczyny większości incyden-
tów leżą po stronie systemu kolejowego. W 2020 r. 
7 na 10 incydentów (dokładnie 70,8%) miało swoje 
źródła w systemie kolejowym. 

W 2020 r. na sieci kolejowej odnotowano 1 218 incy-
dentów, o 22 mniej niż w roku poprzednim (spadek 
o 1,8%). Od 2017 r. widoczna jest wyraźna stabilizacja 
liczby incydentów na poziomie ponad 1 200. Oznacza 
to, że komisje kolejowe prawidłowo interpretują już 
znaczenie incydentu i wypracowały mechanizmy 
pozwalające na jednolitą kwalifikację zdarzeń. Jest 
to skutek podejmowanych przez Prezesa UTK działań 
edukacyjnych, jak również efekt korzystania z ustawo-
wych narzędzi zapewniających właściwe zgłaszanie 
i kwalifikowanie zdarzeń. 

Najwięcej incydentów w 2020 r. zostało odnotowa-
nych w kategorii C64, dotyczącej złośliwych, chuligań-
skich lub lekkomyślnych występków (np. obrzucenie 
pociągu kamieniami, ułożenie przeszkody na torze, 
dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, 
sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz 
ingerencja w urządzenia). Odnotowano 356 zdarzeń 
tej kategorii, czyli o 103 więcej (40,7%) niż rok wcze-
śniej i aż 224 więcej niż w 2018 r. Za wzrost liczby 
zdarzeń w tej kategorii odpowiadają głównie sytuacje 
w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, polega-
jące najczęściej na wjeździe pojazdów drogowych na 
przejazd przy zamykających się rogatkach i utknięciu 

między nimi. Zdarzenia te, odnotowane jako incydenty, 
na szczęście nie doprowadziły do wypadku i nie pocią-
gnęły za sobą następstw innych niż hamowanie lub 
zatrzymanie pociągu. Po stwierdzeniu, że pojazd nie 
znajduje się w skrajni taboru maszyniści kontynuują 
dalszą jazdę. Takich zdarzeń w 2020 r. odnotowano 
250, co stanowi aż 70,2% wszystkich incydentów 
kategorii C64. 

Pewne wątpliwości może budzić zasadność kwalifi-
kacji tego rodzaju zdarzeń do kategorii C64, jednak 
aktualnie brak jest odpowiedniej kategorii incydentu 
na zdarzenie na przejeździe z pojazdem drogowym 
w przypadku, gdy nie dochodzi do kolizji. Istniejąca 
kategoria C66 również nie może być w takiej sytuacji 
wykorzystana, gdyż nie dochodzi do uszkodzenia roga-
tek czy sygnalizatorów drogowych. 

Drugą co do liczebności kategorią incydentów są roze-
rwania pociągu lub składu manewrowego nie powo-
dujące zbiegnięcia wagonów (kat. C68). W 2020 r. 
na liniach kolejowych miało miejsce 218 incydentów 
tej kategorii – o 15,2% mniej niż w 2019 r., zaś na bocz-
nicach były 3 takie przypadki – o 1 mniej niż rok wcze-
śniej. Warto podkreślić, że kategoria C68 stanowiła 
w ostatnich latach dominującą kategorię incydentów 
pod względem ich liczebności. 

Na trzecim miejscu listy najczęściej występujących 
incydentów w 2020 r. są zdarzenia kategorii C54, 
dotyczącej uszkodzeń lub złego stanu technicznego 
wagonu, powodujących konieczność jego wyłączenia 
z ruchu na skutek wskazań przez urządzenia DSAT. 
Wskazania te muszą być dodatkowo potwierdzone 
w warunkach warsztatowych, aby móc zakwalifiko-
wać zdarzenie jako incydent. Odnotowano 191 takich 
incydentów, o 16,2% mniej niż w 2019 r. Na boczni-
cach nie odnotowano zdarzeń tej kategorii. Incydenty 
kat. C54 i C68 – jako związane ze stanem technicz-
nym taboru kolejowego – zostały także szerzej omó-
wione w rozdziale 4.6.

3.6� Incydenty

2016

2017

2018

2019

2020

8 37

1 2 24

23

23

31

47

1 233

1 240

1 218

+49%

-1,1%

+0,6%

-1,8%

-4,2%

0%

+34,8%

sieć kolejowa bocznice kolejowe

Rys. 11 Liczba 
incydentów na sieci 
kolejowej i bocznicach 
kolejowych w latach 
2016 – 2020
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Tab. 10 Liczba incydentów w latach 2016 – 2020 w podziale na przyczyny (kategorie liczbowe)

lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

1. C41

wyprawienie pojazdu kolejowego 
na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny 
do zasadniczego lub w kierunku 
niewłaściwym

3 0 3 4 2 -50%

2. C42
przyjęcie pojazdu kolejowego na stację 
na tor zamknięty lub zajęty

0 5 4 3 1 -66,7%

3. C43

wyprawienie, przyjęcie lub jazda 
pojazdu kolejowego po niewłaściwie 
ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa 
lub brak obsługi urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym

44 59 67 91 + 1 67 + 1
-26,4% 

(0%)

4. C44

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

57 77 + 5 84 + 2 82 + 1 85 + 1
3,7% 
(0%)

5. C45
przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy

3 4 8 6 5 + 1
-16,7% 

(-)

6. C46
wykonanie manewru stwarzającego 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów

1 1 + 1 1 2 1 + 1
-50% 

(-)

7. C47 zbiegnięcie pojazdu kolejowego 3 1 + 1 7 + 2 4 + 1 2 + 3
-50% 

(+200%)

8. C48

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

0 1 4 3 2 + 1
-33,3% 

(-)

9. C49 niewłaściwe zestawienie pociągu 2 0 0 0 0 -

10. C50

niewłaściwe załadowanie, 
rozładowanie, nieprawidłowości 
w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach 
ładunkowych

10 25 26 17 26 + 1
52,9%  

(-)

11. C51

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

34 26 + 3 42 + 3 46 + 3 34 + 4
-26,1% 

(+33,3%)
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

12. C52

nieprawidłowe zadziałanie urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 
powodujące: nie osłonięcie sygnałem 
„Stój” odstępu blokady liniowej, 
zajętego przez pojazd kolejowy; 

nastawienie sygnału 
zezwalającego na semaforze przy 
nieprawidłowo ułożonej drodze 
przebiegu, nieprawidłowej pracy 
urządzeń niezajętości torów 
lub rozjazdów, niewłaściwym 
działaniu urządzeń blokady 
stacyjnej lub liniowej; 

nieostrzeganie i niezabezpieczenie 
użytkowników drogi przed 
pociągiem zbliżającym się do 
przejazdu kolejowo-drogowego 
lub przejścia wyposażonego 
w system przejazdowy

2 3 + 1 0 2 4 100%

13. C53

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
pojazdu kolejowego z napędem, 
pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia powodujące 
konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia 
detekcji stanu awaryjnego taboru, 
potwierdzonych w warunkach 
warsztatowych (gorące maźnice, 
gorący hamulec skutkujący przesuniętą 
obręczą), a także innych usterek 
w pojazdach kolejowych będących 
w ruchu zauważonych przez personel 
obsługi (np. pęknięty resor)

21 21 + 1 24 + 1 31 27 -12,9%

14. C54

uszkodzenie lub zły stan techniczny 
wagonu, powodujące konieczność jego 
wyłączenia z ruchu na skutek wskazań 
przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych 
w warunkach warsztatowych (gorące 
maźnice, gorący hamulec skutkujący 
przesuniętą obręczą), a także innych 
usterek w pojazdach kolejowych 
będących w ruchu zauważonych przez 
personel obsługi

259 238 239 + 1 228 + 1 191
-16,2% 

(-100%)

15. C55

pożar w pociągu lub w pojeździe 
kolejowym niepowodujący 
negatywnych skutków dla mienia lub 
środowiska, bez poszkodowanych

21 15 + 4 25 + 1 20 + 1 13 + 2
-35% 

(+100%)

16. C57

pożar w obiekcie budowlanym itp., 
w granicach obszaru kolejowego, 
pożar lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, 
traw i torowisk powstały w granicach 
obszaru kolejowego

2 4 3 3 1 -66,7%
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lp. kat. (A, B) opis przyczyny 2016 2017 2018 2019 2020
zmiana 

2020/2019

17. C59

niekontrolowane uwolnienie się 
materiału niebezpiecznego z wagonu 
lub opakowania wymagające 
zastosowania środków do likwidacji 
zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na szlaku

13 1 2 1 3 200%

18. C60

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

30 31 55 + 3 40 + 5 36 + 11
-10% 

(+120%)

19. C61 zamach zbrodniczy 0 2 0 0 1 -

20. C62
klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy 
śnieżne, zatory lodowe, huragany, 
osunięcia się ziemi)

22 28 8 19 16 -15,8%

21. C63

katastrofy budowlane w bezpośrednim 
sąsiedztwie torów kolejowych, 
po których odbywa się normalny ruch 
pociągów

1 0 0 0 1 -

22. C64

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne 
występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, ułożenie przeszkody 
na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania 
ruchem kolejowym lub nawierzchni 
oraz ingerencja w urządzenia)

64 124 + 1 132 253 + 2 356
40,7% 

(-100%)

23. C65

zdarzenia z osobami związane 
z ruchem pojazdu kolejowego 
(wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, 
pojazdu kolejowego, silny dojazd 
lub gwałtowne hamowanie pojazdu 
kolejowego niepowodujące ofiar 
z ludźmi)

24 22 10 25 26 4,0%

24. C66

niezatrzymanie się pojazdu drogowego 
przed zamkniętą rogatką (półrogatką) 
i uszkodzenie jej lub sygnalizatorów 
drogowych

54 171 + 1 133 + 5 80 + 2 89
11,3% 

(-100%)

25. C67

nieprawidłowości w działaniach 
urządzeń przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu kolejowego 
lub pojazdów kolejowych 
spowodowane kradzieżą

1 0 1 0 0 -

26. C68
rozerwanie się pociągu lub składu 
manewrowego, które nie spowodowało 
zbiegnięcia wagonów

159 371 + 2 329 + 3 257 + 4 218 + 3
-15,2% 
(-25%)

27. C69

inne niż powyżej wymienione 
przyczyny lub nałożenia się kilku 
przyczyn jednocześnie, tworząc 
równoważne przyczyny

7 17 + 4 26 + 2 23 + 2 11 + 2 -52,2% (%)

łączna liczba 837
1 247 
+ 24

1 233 
 + 23

1 240 
+ 23

1 218 
+ 31

-1,8% 
(+34,8%)



Warto zwrócić także uwagę na największe wzrosty 
i spadki w poszczególnych kategoriach incydentów 
na sieci kolejowej w 2020 r. Największy spadek liczby 
incydentów nastąpił w kategoriach:

rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, 
które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów 
(kat. 68) – spadek o 15,2% (39 incydentów);

uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu, 
powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu 
na skutek wskazań przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru, potwierdzonych w warun-
kach warsztatowych (gorące maźnice, gorący 
hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także 
innych usterek w pojazdach kolejowych będących 
w ruchu zauważonych przez personel obsługi 
(kat. 54) – spadek o 16,2% (37 incydentów);

wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejo-
wego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej 
drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa lub 

brak obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym (kat. 43) – spadek o 26,4% (24 incydenty).

Wzrosła natomiast liczba incydentów w następujących 
kategoriach: 

złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki 
(np. obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie 
przeszkody na torze, dewastacja urządzeń energe-
tycznych, łączności, sterowania ruchem kolejowym 
lub nawierzchni oraz ingerencja w urządzenia) 
(kat. 64) – wzrost o 40,7% (103 incydenty);

niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, niepra-
widłowości w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych 
(kat. 50) – wzrost o 52,9% (9 incydentów);

niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed 
zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej 
lub sygnalizatorów drogowych (kat. 66) – wzrost 
o 11,3% (9 incydentów).
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Zdarzenia kolejowe nie rozkładają się równomiernie 
w ciągu roku ani w ciągu doby. Ich intensywność jest 
najczęściej uzależniona od wielkości ruchu kolejowego, 
jak również ruchu drogowego i pieszego. W zależności 
od rodzaju zdarzenia może również istnieć powiązanie 
z warunkami widoczności, w szczególności porą jasną 
lub ciemną.

Epidemia panująca w roku 2020 przyniosła istotne 
ograniczenia życia społecznego, które miały jednak 
okresowy charakter. Doskonale widać to porów-
nując liczbę zdarzeń w poszczególnych miesiącach 
2020 r. Najwięcej zdarzeń wystąpiło na jesieni 
(wrzesień i październik) oraz w okresie letnim (lipiec 
i sierpień). Na te cztery miesiące łącznie przypada 
637 z 1 624 zdarzeń na sieci kolejowej (39,2%). 
Miesiące te pokrywają się z czasem luzowania pande-
micznych ograniczeń. Z kolei w okresie największych 
obostrzeń – w kwietniu, maju i listopadzie widoczny 
jest wyraźny spadek liczby zdarzeń kolejowych. 
Najmniej odnotowano ich w kwietniu – 96 zdarzeń.

Porównując te dane z informacjami dla lat 2016 – 2020 
widać, jak bardzo rok 2020 był wyjątkowy. Dane 

z ostatnich pięciu lat wskazują, że najmniejsza liczba 
zdarzeń miała miejsce na początku roku – w styczniu 
(628 zdarzenia). Potem stopniowo liczba ta rosła, 
aż do osiągnięcia maksimum w październiku (853 zda-
rzenia). W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat najwyższe 
liczby zdarzeń odnotowywane były w okresie lipiec – 
październik. W danych za 2020 r. okres ten też odzna-
cza się zwiększeniem liczby zdarzeń, jednak zarówno 
przed nim, jak i po nim widoczne jest istotne obniże-
nie się tej liczby, czego nie odnotowywano w latach 
wcześniejszych.

Pod względem rozkładu zdarzeń w ciągu doby rok 
2020 nie odbiega znacząco od trendów z poprzednich 
lat. Najwięcej zdarzeń kolejowych wystąpiło w 16. 
oraz 17. godzinie doby, czyli w czasie wzmożonego 
ruchu kołowego i pieszego. W tych godzinach miało 
miejsce 231 zdarzeń (43 wypadki i 188 incydentów), 
co stanowi 14,2% zdarzeń na liniach kolejowych 
w 2020 r. Niemal połowa zdarzeń w tych godzinach 
(45%) to wypadki i incydenty na przejazdach i przej-
ściach. Co ciekawe, tylko 6,9% zdarzeń to zdarzenia 
z udziałem osób przekraczających tory w miejscach 
niedozwolonych.

3.7� Rozkład�zdarzeń�w czasie

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

84 39

102 37

101 27

76 19

84 25

96 35

1

1

1

1

1

1

1

28 31

116 33

129 45

111 41

83 32

108 36

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

90 133 130 150 124

89 131 156 139 139

80 138 168 147 129

96 135 168 152 96

90 155 181 142 109

117 156 140 167 131

87 183 152 177 159

117 186 149 129 150

143 175 151 144 175

177 183 168 162 153

149 160 143 136 115

181 133 135 119 144

incydent wypadek poważny wypadek 2016 2017 2018 2019 2020

Rys. 12 Zdarzenia na sieci kolejowej w poszczególnych 
miesiącach w 2020 r.

Rys. 13 Zdarzenia na sieci kolejowej w poszczególnych 
miesiącach w latach 2016 – 2020



Analiza danych za wcześniejsze lata potwierdza, że naj-
bardziej niebezpieczne są godziny 16 i 17. Zauważalna 
jest także wyraźna kumulacja liczby zdarzeń w godzi-
nach popołudniowych. Średnio w ostatnich latach 
na godz. 13 – 24 przypada 58,25% wszystkich zdarzeń. 

Dla roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 59,8%. Ta ten-
dencja nie powinna jednak dziwić, gdyż są to godziny, 
w których cały czas trwa społeczna aktywność, pod-
czas gdy na poranne 12 godzin, jedna trzecia przypada 
na okres snu.
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godzinach doby w 2020 r.
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Kolej, jako najbezpieczniejszy środek transportu 
lądowego, jest naturalnym kandydatem do przewozu 
towarów niebezpiecznych. Aby jednak przewóz tego 
rodzaju towarów nie był utożsamiany ze wzrostem 
zagrożenia i występowaniem negatywnych w skutkach 
zdarzeń, konieczne jest monitorowanie oraz bez-
względne egzekwowanie przestrzegania przepisów 
w praktyce transportowej. Wśród licznych narzędzi 
umożliwiających monitorowanie przewozu towarów 
niebezpiecznych wymienić należy sprawozdania opra-
cowywane przez doradców do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych. 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 
nakłada na uczestników przewozu obowiązek sporzą-
dzania dwóch rodzajów takich dokumentów:

„Rocznego sprawozdania z działalności w zakresie 
przewozu towarów niebezpiecznych”, o którym 
mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych;

„Raportu o zdarzeniach zaistniałych podczas 
przewozu towarów niebezpiecznych” zgodnie 
z rozdziałem 1.8.5. Regulaminu RID. Obowiązek 
sporządzenia takiego raportu istnieje, gdy towary 
niebezpieczne zostały uwolnione na zewnątrz 
opakowania lub jeżeli wystąpiło ryzyko nieuchron-
nej utraty ładunku, uszkodzenia ciała, taboru lub 
środowiska, lub jeżeli nastąpiła interwencja władz. 
Szczegółowe kryteria kwalifikujące zdarzenie jako 
podlegające raportowaniu zgodnie z 1.8.5 są okre-
ślone w Regulaminie RID.

W 2020 r. miały miejsce łącznie 33 zdarzenia związane 
z przewozem towarów niebezpiecznych, o 9 mniej 
niż w 2019 r. (spadek o 21,4%). Tylko dwa zdarzenia 
wymagały sporządzenia raportu zgodnego z pkt 1.8.5 
Regulaminu RID. Dwie trzecie zdarzeń stanowiły 
wypadki i incydenty, przy czym tylko trzy z nich miały 
bezpośredni związek z przewozem towarów niebez-
piecznych - zostały zakwalifikowane do kategorii C59 
opisanej jako niekontrolowane uwolnienie się towaru 
niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wyma-
gające interwencji władz lub zastosowania środków 
do likwidacji zagrożenia pożarowego, chemicznego, 
biologicznego na stacji lub na szlaku. Pozostała jedna 
trzecia zdarzeń to sytuacje potencjalnie niebez-
pieczne (zaliczone do kategorii D83). Większość z nich 
to wycieki kropelkowe z niedomkniętych lub uszkodzo-
nych zaworów.

W 2019 r. ponad połowę zdarzeń stanowiły sytuacje 
potencjalnie niebezpieczne, tj. drobne wycieki zali-
czone do kategorii D83, a wśród wypadków i incyden-
tów zaledwie jedno było związane stricte z przewozem 
towarów niebezpiecznych (zaliczone do kategorii C59). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu towarów 
niebezpiecznych istotne jest ogólnie pojęte bezpie-
czeństwo systemu kolejowego, ponieważ zwykle 
przyczyny wypadków i incydentów przy przewozie 
towarów niebezpiecznych tkwią w systemie kole-
jowym, to znaczy nie wynikają one z samego faktu 
przewozu towarów niebezpiecznych. Jednak towary 
niebezpieczne uwolnione w wyniku zdarzenia kole-
jowego powstałego z przyczyn tkwiących w systemie 

3.8� Zdarzenia�przy�przewozie�
� towarów�niebezpiecznych

Tab. 11 Współczynnik awaryjności przy przewozie towarów niebezpiecznych w latach 2008 – 2020

lp. rok wielkość przewozów (tys. ton) liczba zdarzeń
współczynnik 
awaryjności 

1. 2008 19 425 29 1,49

2. 2009 19 816 21 1,06

3. 2010 22 096 25 1,13

4. 2011 23 009 46 2,00

5. 2012 21 486 31 1,44

6. 2013 21 523 25 1,16

7. 2014 20 976 27 1,29

8. 2015 22 965 26 1,13

9. 2016 23 618 44 1,86

10. 2017 25 866 43 1,66

11. 2018 27 676 37 1,34

12. 2019 28 750 42 1,46

13. 2020 26 151 33 1,26



kolejowym mogą być źródłem katastrofalnych konse-
kwencji dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. 
Zatem w przewozie towarów niebezpiecznych klu-
czowe znaczenie ma nie tylko przestrzeganie przepi-
sów z obszaru przewozu towarów niebezpiecznych, 
ale także wszelkich przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa kolejowego.

Na podstawie zgromadzonych danych obejmujących 
wielkości przewiezionych towarów niebezpiecznych 

oraz liczby zaistniałych zdarzeń podczas przewozu 
towarów niebezpiecznych obliczany jest współczyn-
nik awaryjności dla tego obszaru. W 2020 r. wyniósł 
on 1,26 i był niższy niż w 2019 r. Analizując dane 
w dłuższej perspektywie można zauważyć, że taki 
spadek jest dość naturalny dla tego współczynnika, 
który charakteryzuje się dużą zmiennością w czasie. 
Patrząc jednak na długoletni trend w tym zakresie 
można określić go jako stabilny, gdyż wartość współ-
czynnika oscyluje wokół 1,5.
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w latach 2008 – 2020
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W systemie kolejowym, oprócz poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów, można wyróżnić także wyda-
rzenia mniejszej wagi, które określane są jako sytuacje 
potencjalnie niebezpieczne. Przedstawiciele rynku 
kolejowego nie mają obowiązku raportowania tego 
typu wydarzeń Prezesowi UTK. W Polsce największą 
bazę sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w formie 
rejestru prowadzi narodowy zarządca infrastruktury – 
PKP PLK. Zgodnie z definicją przyjętą przez zarządcę 
sytuacje potencjalnie niebezpieczne powodują nie-
znaczny wzrost ryzyka, jednak do kontrolowanego 
poziomu nieprzekraczającego poziomu ryzyka akcep-
towanego. Sytuacje te nie mogą również spełniać kry-
teriów właściwych dla ich kwalifikacji do poważnego 
wypadku, wypadku lub incydentu. 

W wielu przypadkach sytuacje potencjalnie niebez-
pieczne są tzw. wydarzeniami poprzedzającymi, któ-
rych następstwem w niesprzyjających okolicznościach 
mogłyby być incydenty lub wypadki.

O ile liczbę wypadków na sieci kolejowej liczy się w set-
kach, incydentów zaś w tysiącach, to liczba sytuacji 
potencjalnie niebezpiecznych w 2020 r. sięgnęła 
96 740. Jest to i tak znaczny spadek w stosunku do lat 
poprzednich, w szczególności 2017 r., gdy odnotowano 
rekordową liczbę ponad 118 tysięcy sytuacji potencjal-
nie niebezpiecznych. Od tego czasu obserwowany jest 
powolny spadek tej liczby, przy czym w 2020 r. spadek 
ten miał charakter znaczący. Liczba zarejestrowanych 
sytuacji spadła wtedy o 15 282, tj. o 13,65 % w sto-
sunku do 2019 r. Podobnie jak w przypadku zdarzeń 
kolejowych, jest to efekt zmniejszonych przewozów 
w wyniku epidemii COVID-19. 

Sytuacje potencjalnie niebezpieczne, podobnie jak 
zdarzenia kolejowe, podlegają klasyfikacji ze względu 
na przyczyny. Zasady tej klasyfikacji regulują jednak 
wewnętrzne przepisy zarządcy infrastruktury. Z uwagi 
na podział przyczyn na bardzo szczegółowe kategorie 
przeanalizowano ich grupy, określające po stronie 
jakiego elementu systemu kolejowego leżała przy-
czyna sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.

Najliczniejszą grupą sytuacji potencjalnie niebez-
piecznych są te spowodowane przez przyczyny 
leżące po stronie taboru. W 2020 r. stanowiły one 
32,8% (spadek o 0,7 pkt procentowego). Na drugim 
miejscu są sytuacje powodowane przez urządzenia 
infrastruktury kolejowej. Ich udział w ogólnej liczbie 
wydarzeń w 2020 r. to 23,9% (mniej o 2,7 pkt procen-
towego w stosunku do 2019 r.). Kolejna grupa jest 
związana z inżynierią lądową, a jej udział w ogólnej 

3.9� Zdarzenia�na�sieci�kolejowej�
� inne�niż�poważne�wypadki,�
� wypadki�i incydenty
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liczbie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w 2020 r. 
wyniósł 20,3% (wzrost o 2,9 pkt procentowego wzglę-
dem 2019 r.). Czwarta grupa przyczyn to tzw. przy-
czyny zewnętrzne, których udział w ogólnej liczbie 
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych wyniósł 
19,3% (wzrost o 0,6 pkt procentowego w stosunku 
do 2019 r.). Klasyfikację zamykają pozostałe przyczyny, 
których udział w ogólnej puli wynosi 3,7% (spadek 
o 0,1 pkt procentowego względem 2019 r.).

W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, najczę-
ściej występującą przyczynę sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych stanowiły wydarzenia związane 
z defektami pojazdów kolejowych, leżące po stronie 
przewoźników (17,7%). Kolejną znaczącą grupą były 
wydarzenia związane z nieplanowanymi pracami 
na szlakach lub stacjach (10,2%), a także niewłaściwą 

organizacją prac budowlanych (6,9%) – z przyczyn 
po stronie zarządcy infrastruktury. Inne najczęściej 
występujące grupy wydarzeń to badanie wskazań uste-
rek wagonów towarowych zarejestrowanych przez 
urządzenia obsługi (np. DSAT) – 5,4%  oraz usterki 
urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych (4,7%). 

Oprócz określania przyczyn sytuacji potencjalnie nie-
bezpiecznych zarządca infrastruktury PKP PLK identy-
fikuje również podmiot, po stronie którego leży przy-
czyna zaistnienia danej sytuacji. W 2020 r. większość 
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych miała miejsce 
z przyczyn leżących po stronie zarządcy infrastruktury. 
Drugą grupę stanowili przewoźnicy kolejowi i podob-
nie jak w 2019 r. liczba sytuacji potencjalnie niebez-
piecznych z przyczyn leżących po stronie danego 
przewoźnika jest pochodną wielkości jego udziału 

17,7%1 
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w rynku pod względem wykonanej pracy eksploata-
cyjnej. Kolejną grupę stanowili „inni”, czyli m.in. osoby 
odpowiedzialne za wybryki chuligańskie. Do tej grupy 

należą również sytuacje potencjalnie niebezpieczne 
wynikające ze zjawisk naturalnych np. będące następ-
stwem warunków atmosferycznych.
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W tym rozdziale omówione zostały wybrane rodzaje 
zdarzeń występujących w transporcie kolejowym. 
Pierwsze dwa podrozdziały dotyczyć będą zdarzeń 
powodujących największą liczbę ofiar – wypadków 
z udziałem osób przechodzących przez tory w miejscach 
niedozwolonych oraz wypadków na przejazdach i przej-
ściach. W trzech kolejnych podrozdziałach przedsta-
wione zostaną zdarzenia w ramach systemu kolejowego, 

które niosą ze sobą największe zagrożenie i potencjał 
do przekształcenia się w poważne wypadki – zdarzenia 
związane z przejechaniem sygnału „Stój”, zdarzenia pod-
czas prac inwestycyjnych, a także te wynikające ze złego 
stanu technicznego taboru, w szczególności uszkodzeń 
układu biegowego. Ostatni podrozdział jest analizą 
występków chuligańskich, które wiążą się z dużymi 
uciążliwościami dla systemu kolejowego.

Od lat największą liczbę ofiar wypadków w transporcie 
kolejowym stanowią osoby przechodzące przez tory 
kolejowe w miejscach niedozwolonych, najczęściej 
w obrębie tzw. „dzikich przejść”. Wypadki tego rodzaju 
są kwalifikowane do kategorii 34 zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie poważnych wypadków, wypadków 
i incydentów. Jednak część ze zdarzeń zakwalifikowa-
nych pierwotnie do tej kategorii, w toku prowadzonych 
postępowań przez komisje kolejowe czy prokuraturę, 
zostaje ostatecznie przekwalifikowana na samobój-
stwa, które nie są traktowane jako zdarzenia kolejowe. 
Powiązania między tymi rodzajami zdarzeń sprawiają, 
że warto analizować je wspólnie.

W 2020 r. doszło do 133 wypadków wskutek naje-
chania pojazdu kolejowego na osoby podczas prze-
chodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach 
i szlakach (kat. 34), co stanowiło blisko 32,8% wszyst-
kich zarejestrowanych wypadków. W porównaniu 
do 2019 r. liczba wypadków w tej grupie zmalała 
o 9 (6,3%). Liczba zabitych zmniejszyła się nieznacz-
nie  –  z 99 do 98 (-1,01%), podobnie jak liczba ciężko 
rannych – spadek z 23 do 22 osób (-4,35%).

Znacznie zmalała natomiast liczba samo-
bójstw – ze 156 w 2019 r. do 115 w 2020 r. 
Jednocześnie wzrosła jednak liczba prób samo-
bójczych – z 15 do 27. W efekcie łączna liczba 
samobójstw i prób samobójczych zmniejszyła się 
w stosunku do 2019 r. o 16,96% (29 przypadków).

W ciągu ostatnich kilku lat łączna liczba wypadków 
kat. 34 i samobójstw oraz prób samobójczych utrzy-
mywała się na stosunkowo zbliżonym poziomie. Dane 
za 2020 r. pokazują jednak większy spadek tego typu 
zdarzeń – o 12,1%, podczas gdy w poprzednich latach 
zmiana w ujęciu rok do roku nie przekraczała 10%. 
Wyraźnie zmieniają się wzajemne proporcje tych zda-
rzeń – począwszy od 2018 r.  spada udział zdarzeń kat. 
34, zaś rośnie udział samobójstw i prób samobójczych. 
Udział tych dwóch ostatnich rodzajów wzrósł z około 
40% w latach 2016 – 2018 do około 50% w latach 
2019 – 2020.

Na zmieniające się proporcje wypadków i samobójstw 
z pewnością wpływ ma usprawnienie mechanizmu 
wymiany informacji w zakresie kwalifikowania samo-
bójstw. W warunkach polskich najczęściej decyzję 
o uznaniu zdarzenia za samobójstwo podejmuje 
prokuratura. Może to wynikać również z materiałów 
zgromadzonych w toku śledztwa przez policję. Nie 
zawsze stosowna informacja docierała do zarządcy 
infrastruktury. W ostatnich kilku latach poprawił się 
jednak przepływ informacji. Dodatkowo zarządcy 
infrastruktury korzystają z możliwości samodzielnej 
kwalifikacji zdarzenia jako samobójstwo na podstawie 
tzw. kryteriów Ovenstone. Zgodnie z nimi czyn, dla 
którego nie ma orzeczenia prokuratury o popełnieniu 
samobójstwa, można zakwalifikować jako taki, jeżeli 
zaistniały przesłanki wskazujące na zamiar popełnie-
nia samobójstwa. Każdy z poniższych przypadków 

4.1� Wypadki�przy�przechodzeniu�
� przez�tory�w miejscach�
� niedozwolonych�i samobójstwa

Tab. 12 Zdarzenia kat. 34, samobójstwa i próby samobójcze w latach 2016 – 2020

lp. zdarzenie 2016 2017 2018 2019 2020

1.
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas 
przechodzenia przez tory poza przejazdami na stacjach 
i szlakach

174 179 203 142 133

2. samobójstwa 114 112 105 156 115

3. próby samobójcze 10 12 16 15 27

łączna liczba 298 303 324 313 275

zmiana -9,5% +1,7% +6,9% -3,4% -12,1%
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może być traktowany jako dowód podejrzenia popeł-
nienia samobójstwa:

list pożegnalny;

jasne wyrażenie zamiaru popełnienia samobój-
stwa, o czym poinformuje świadek;

zachowanie osoby wskazujące na zamiar popełnie-
nia samobójstwa;

wcześniejsze próby samobójcze;

przedłużająca się depresja;

niestabilność emocjonalna, czyli wyraźna emo-
cjonalna reakcja na ostatnie stresy lub dowody 
niepowodzenia (np. załamanie)2.

Korzystanie z kryteriów Ovenstone reko-
menduje Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. 
Dzięki ich stosowaniu możliwe jest zwiększe-
nie poziomu porównywalności danych w krajach 
UE. Poszczególne państwa mają bowiem różne 

mechanizmy formalnego uznawania zdarzeń 
za samobójstwa, jak również nie zawsze o decyzji 
odpowiednich organów informowany jest zarządca 
infrastruktury.

Mimo że samobójstwa i próby samobójcze nie są uzna-
wane za zdarzenia kolejowe, informacje w tym zakre-
sie podlegają raportowaniu do Agencji Kolejowej UE 
w ramach tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa 
(CSI). Wraz z informacjami o znaczących wypadkach 
z ludźmi pozwala to na porównanie liczby poszczegól-
nych rodzajów zdarzeń, jak również ich wzajemnych 
proporcji.

ŚMIERĆ�NA�DZIKIM�PRZEJŚCIU

98
osób�zginęło�w 2020�r.�po�potrąceniu�
przez�pociąg�podczas�przechodzenia�
przez�tory�kolejowe�w miejscach�
niedozwolonych.�

2 Przewodnik wdrażania CSI wydany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Rys. 21 Liczba wypadków kat. 34 oraz 
samobójstw i prób samobójczych 
w latach 2016 – 2020
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w państwach Unii Europejskiej w 2019 r.
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Najwięcej znaczących wypadków z ludźmi, samo-
bójstw i prób samobójczych w 2019 r. odnotowano 
w Niemczech – 921 przypadków. Kolejne kraje na liście 
to Francja (351), Wielka Brytania (315) i Polska (294)3. 

Na wykresie widoczna jest wyraźna korelacja liczby 
omawianych zdarzeń z wielkością pracy eksploatacyj-
nej w poszczególnych krajach. Co do zasady im wyższa 
praca eksploatacyjna tym więcej zdarzeń.

3 Podane dane dotyczą zsumowanej liczby znaczących wypadków, samobójstw i prób samobójczych. W 2019 r. w Polsce doszło do 142 wypadków z ludźmi (kat. 34), z czego znaczące były 
123. Różnica 19 zdarzeń to wypadki, w których osoby odniosły jedynie lekkie obrażenia. Aby wypadek zakwalifikować jako znaczący ciężko ranna musi zostać przynajmniej 1 osoba. 

Tab. 13 Liczba zdarzeń z ludźmi (znaczących wypadków, samobójstw i prób samobójczych) w państwach Unii Europejskiej w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

lp. kraj
liczba znaczących 

wypadków z ludźmi
liczba samobójstw i prób 

samobójczych

udział samobójstw 
i prób samobójczych 

w ogólnej liczbie 
zdarzeń z ludźmi

praca eksploatacyjna 
(mln pockm)

1. Austria 16 77 82,8% 160,24

2. Belgia 9 107 92,24% 100,77

3. Bułgaria 24 24 50% 30,28

4. Chorwacja 14 22 61,11% 21,84

5. Czechy 25 237 90,46% 174,99

6. Dania 7 55 88,71% 59,45

7. Estonia 1 5 83,33% 7,33

8. Finlandia 2 69 97,18% 51,5

9. Francja 52 299 85,19% 449

10. Grecja 10 4 28,57% 11,07

11. Hiszpania 24 105 81,4% 200,47

12. Holandia 5 213 97,71% 164,45

13. Irlandia 2 4 66,67% 19,26

14. Litwa 9 6 40% 16,91

15. Luksemburg 0 0 – 8,63

16. Łotwa 12 10 45,45% 15,33

17. Niemcy 172 749 81,32% 1087,99

18. Norwegia 2 10 83,33% 50,78

19. Polska 123 171 58,16% 253,93

20. Portugalia 30 44 59,46% 36,57

21. Rumunia 74 54 42,19% 79,29

22. Słowacja 42 63 60% 53,34

23. Słowenia 0 21 100% 20,11

24, Szwajcaria 22 137 86,16% 189,9

25. Szwecja 15 94 86,24% 162,68

26. Węgry 75 80 51,61% 109,66

27. Wielka Brytania 20 295 93,65% 590,17

28. Włochy 52 156 75% 387,4
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Warto jednak zwrócić uwagę na strukturę omawianych 
zdarzeń, w szczególności na udział samobójstw i prób 
samobójczych w ogólnej liczbie wypadków z ludźmi. 
Wysoki udział oznacza, że w danym kraju za więk-
szość zdarzeń odpowiadają samobójstwa i próby 
samobójcze, na które system kolejowy nie ma więk-
szego wpływu. Zarazem jednak oznacza to również, 
że system kolejowy jest bardziej skuteczny w zapo-
bieganiu zdarzeniom  z osobami, które w sposób 
nieuprawniony wkraczają na teren kolejowy. Niestety 
pozycja Polski w tej klasyfikacji pokazuje, że kolej 
w naszym kraju ma jeszcze pole do poprawy. Średnio 
w Unii Europejskiej za 72% zdarzeń z ludźmi odpowia-
dają samobójstwa lub próby samobójcze. W Polsce 
współczynnik ten wynosi 58% i jest jednym z niższych 
w UE (22. miejsce wśród 28 krajów). Oznacza to, 
że w Polsce stosunkowo łatwo jest przechodzić przez 
tory w miejscach niedozwolonych, co może skończyć 
się śmiertelnym potrąceniem przez pociąg.

Można zauważyć, że zarówno w latach 2016 – 2019, 
jak i w roku 2020 do wypadków związanych z przekra-
czaniem torów w miejscach niedozwolonych najczę-
ściej dochodziło w godzinach popołudniowych i wie-
czornych – między godz. 17 i pierwszą w nocy. W ciągu 
tych ośmiu godzin doszło do połowy wszystkich 
wypadków (dokładnie 51,88%), podczas pozostałych 
16-tu godzin przypada druga połowa (48,12%).

KLUCZOWE�JEST�DOBRE�
PLANOWANIE

42%
zdarzeń�z ludźmi�na�kolei�w Polsce�
to wypadki�związane�z przekraczaniem�
torów�w miejscach�niedozwolonych.�

Walka z „dzikimi przejściami” to nie tylko 
domena kolei. Bardzo ważne narzędzia 
w swoich rękach mają również władze 
lokalne, które poprzez odpowiednie 
kształtowanie zagospodarowania 
przestrzennego mogą ograniczać ryzyko 
występowania takich przejść. 
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Rys. 25 Liczba samobójstw i prób samobójczych w poszczególnych miesiącach w latach 2016 – 2020
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W ujęciu miesięcznym w 2020 r. najwięcej wypadków 
podczas przechodzenia przez tory w miejscach nie-
dozwolonych zaistniało w październiku (18 - 13,6%), 
we wrześniu i grudniu (po 15 - 11,28%) oraz w czerwcu 
i lipcu (po 13 - 9,78%). Statystyki z ostatnich pięciu 
lat pokazują, że najwięcej tego rodzaju wypadków 
ma miejsce w grudniu, październiku, wrześniu oraz 
w sierpniu. Rok 2020 nie odbiega zatem od wielo-
letnich trendów pod tym względem, mimo wybuchu 
pandemii COVID-19.

W 2020 r. miesiącami o największej liczbie samo-
bójstw były styczeń (19 zdarzeń) oraz luty i marzec 
(po 18 zdarzeń). Znaczące jest porównanie danych 
o wypadkach kat. 34 i samobójstwach oraz próbach 
samobójczych w ujęciu miesięcznym na przestrzeni 
ostatnich lat. Łącznie najwięcej samobójstw i prób 
samobójczych w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpiło 
w marcu (80), styczniu (63) oraz październiku (62). 
Wypadków kat. 34 odnotowujemy najwięcej w grud-
niu, jednocześnie w tym samym miesiącu najmniej jest 
samobójstw i prób samobójczych. Odwrotna zależność 
występuje w przypadku marca, gdy ma miejsce najwię-
cej samobójstw i prób samobójczych, a pod względem 
liczby wypadków kat. 34 jest to drugi najniższy wynik. 

Wypadki kategorii 34 znacząco wpływają na ogólny 
bilans ofiar i osób ciężko rannych. W 2020 r. 
62,5% wszystkich osób zabitych i ciężko rannych 
w wypadkach na sieci kolejowej stanowiły osoby 
przechodzące przez tory w miejscach niedozwolonych, 
co stanowi wzrost o 4,1 pkt procentowego w stosunku 
do wcześniejszego roku.

Na bocznicach kolejowych odnotowano w 2020 r. 
4 wypadki z udziałem osób przechodzących przez tory 
kolejowe w miejscach niedozwolonych i nie odnoto-
wano samobójstw.

Każdy wypadek z udziałem osoby przechodzącej przez 
tory w miejscach niedozwolonych, poza oczywistą 
ludzką tragedią, powoduje zakłócenia w funkcjo-
nowaniu systemu kolejowego oraz generuje straty 
przewoźników kolejowych i ich klientów. W 2020 r. 
łączny czas opóźnień pociągów pasażerskich i towa-
rowych na liniach kolejowych z powodu wypadków 
kat. 34 oraz samobójstw i prób samobójczych wyniósł 
115,80 tys. minut, co w przeliczeniu stanowi ponad 
80 dni. Czas ten był nieco krótszy niż rok wcze-
śniej (120,12 tys. minut) oraz dłuższy niż w 2017 r. 
(107,39 tys. minut) i 2018 r. (107,52 tys. minut.)

System kolejowy nie ma możliwości wpływania 
na liczbę samobójstw i prób samobójczych. W ogra-
niczonym stopniu kolej może zatem jedynie wpły-
wać na zdarzenia kat. 34. Jednym z możliwych 
sposobów zapobiegania tego rodzaju wypadkom 
jest fizyczne uniemożliwianie lub utrudnianie wcho-
dzenia na teren kolejowy poprzez jego wygrodzenie. 
Rozwiązanie to nie jest jednak w Polsce szeroko 
stosowane, co wzbudza wątpliwości Prezesa UTK. 
Odgradzanie linii kolejowych ma bowiem dodatkową 
zaletę w postaci ochrony linii kolejowej również przed 
wtargnięciem zwierząt. Temat grodzenia linii kolejo-
wych był dyskutowany w trakcie jednego ze spotkań 
Zespołu ds. bezpieczeństwa pod koniec 2020 r. w kon-
tekście kolizji pociągów ze zwierzętami. W trakcie 
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spotkania PKP PLK wyjaśniła, że przygotowała nowy 
model dotyczący podejmowania decyzji o grodzeniu 
linii kolejowych, który ma uwzględniać szereg czyn-
ników m.in. prędkość linii, obecność „dzikich przejść”, 
liczbę wypadków z ludźmi, fakt zabudowy okolicznych 
terenów itp. Przygotowane zostały również wymaga-
nia techniczne dla ogrodzeń linii kolejowych. Spółka 
wyjaśniła, że budowa ogrodzeń linii kolejowych musi 
uwzględniać konieczność zapewnienia przejść dla 
zwierząt, co znacząco zwiększa koszty takiej inwesty-
cji. W ocenie Prezesa UTK należy dążyć w pierwszej 
kolejności do budowy ogrodzeń na obszarach zurbani-
zowanych, tak aby skutecznie uniemożliwić przecho-
dzenie przez tory w miejscach, gdzie istnieje najwięk-
sze tego ryzyko.

Zarządcy infrastruktury mogą również wpłynąć 
na minimalizację powstawania „dzikich przejść” 
poprzez odpowiednie planowanie inwestycji np. uni-
kanie jednostronnych dojść do peronów, szczególnie 
na obszarach miejskich. O ile nie jest to uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, należy również dążyć do sto-
sowania przejść podziemnych zamiast kładek, których 
wysokość wydłuża drogę dojścia i wymaga pokonania 
większej różnicy wysokości. 

Aby walczyć ze zdarzeniami kat. 34 branża kolejowa 
może także podejmować działania związane z edu-
kacją społeczeństwa na temat zagrożeń związanych 
z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwo-
lonych. Takie działania prowadzi zarówno zarządca 

infrastruktury w kampanii „Bezpieczny przejazd”, jak 
i Prezes UTK w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. 
Więcej o działaniach Prezesa UTK można przeczytać 
w rozdziale 8.4.

Oprócz działań edukacyjnych istotne jest także 
egzekwowanie przepisów. W tym obszarze dzia-
łania podejmuje Straż Ochrony Kolei monitorując 
„dzikie przejścia” i wystawiając mandaty za prze-
chodzenie w miejscach niedozwolonych. Według 
danych Komendy Głównej SOK w 2020 r. w trakcie 
ogólnopolskiej akcji „Dzikie przejścia” przeprowa-
dzono 48 078 działań. Funkcjonariusze SOK pouczyli 
4 826 osób, natomiast 2 976 osób zostało ukaranych 
mandatem karnym4. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że branża kolejowa 
samodzielnie nie jest w stanie przezwyciężyć pro-
blemu „dzikich przejść”. Najskuteczniejszym, jednak 
najtrudniejszym do wdrożenia, sposobem przeciwdzia-
łania wypadkom związanym z przekraczaniem torów 
w miejscach niedozwolonych jest bowiem odpowied-
nie gospodarowanie przestrzenią. Należy kreować 
warunki, w których zabudowa będzie lokalizowana 
w miejscach dobrze skomunikowanych, z dostępem 
do istniejących przejść lub przejazdów. Obowiązki 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowni-
ków czy mieszkańców danej inwestycji powinny spo-
czywać także na inwestorze budującym dany obiekt, 
który powinien partycypować w kosztach budowy 
np. bezpiecznego przejścia przez tory. 

4 „Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym za 12 miesięcy 2020 r.", Straż Ochrony Kolei, http://www.kgsok.pl/statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-sok-2008-2020/
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Przejazdy kolejowo-drogowe, czyli skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami kołowymi w jednym poziomie, sta-
nowią jedno z najbardziej newralgicznych miejsc w sys-
temie kolejowym pod względem bezpieczeństwa. To tam 
występuje ścisła interakcja między dwoma rodzajami 
transportu – kolejowego i drogowego, których specyfika 
tworzy warunki do występowania zwiększonej liczby 
wypadków. Są to miejsca, gdzie często mamy do czynie-
nia z dużą nierównowagą sił – lekkie pojazdy samocho-
dowe spotykają się z ciężkimi, ważącymi nieraz kilkaset 
ton, pociągami. Podobnie jest w przypadku pieszych 
przechodzących przez tory kolejowe. 

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przej-
ściach w zdecydowanej większości występują wskutek 
niewłaściwego zachowania użytkowników dróg i pie-
szych. W niewielkiej części przyczyniają się do nich 
awarie urządzeń oraz błędy w postępowaniu personelu 
kolejowego. Podmioty sektora kolejowego mają zatem 
bardzo ograniczony wpływ na możliwość zredukowania 
liczby zdarzeń w tych miejscach. 

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkow-
ników, przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia wypo-
sażane są w odpowiednie oznakowanie i urządzenia 
zabezpieczające. Służą one do ostrzegania użytkowników 

o nadjeżdżającym pociągu oraz do zamykania przejazdu 
lub przejścia zaporami. Uruchomienie tych urządzeń 
zabezpieczających następuje automatycznie lub jest ini-
cjowane przez personel kolejowy. Wyposażenie przejaz-
dów w urządzenia zabezpieczające nie daje jednak pełnej 
gwarancji uniknięcia wypadków – ze względu na częste 
nieprzestrzeganie przepisów przez kierowców i pieszych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść wynikają 
z treści rozporządzenia w sprawie przejazdów kolejo-
wo-drogowych. Rozporządzenie dopuszcza stosowanie 
pięciu kategorii przejazdów kolejowo-drogowych i jednej 
kategorii w przypadku przejść dla pieszych. Zarówno 
przejazdy, jak i przejścia, mogą być stosowane na liniach 
kolejowych o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 
pociągów do 160 km/h. Powyżej tej prędkości należy 
stosować wyłącznie skrzyżowania dwupoziomowe – 
wiadukty lub tunele. 

Klasyfikacja przejazdów do poszczególnych katego-
rii następuje w zależności od sposobu kierowania 
ruchem na drodze oraz iloczynu ruchu i kategorii drogi. 
Rozporządzenie w sprawie przejazdów kolejowo-drogo-
wych określa możliwe do zastosowania rodzaje zabez-
pieczeń czynnych i biernych obejmujące: 

Niezmiennie od lat wypadki na przejazdach kolejowo-
-drogowych i przejściach, obok zdarzeń przy prze-
chodzeniu przez tory w miejscach niedozwolonych, 
należą do jednych z najczęściej występujących zda-
rzeń w systemie kolejowym. Mimo wybuchu epide-
mii COVID-19 rok 2020 nie był pod tym względem 
do wyjątkowy. Liczba wypadków na przejazdach 
i przejściach co prawda spadła, ale w mniejszym stop-
niu niż pozostałych rodzajów zdarzeń. W efekcie udział 
procentowy wypadków na przejazdach i przejściach 
w ogólnej liczbie wypadków wzrósł do 41,6%. W latach 
2016 – 2019 udział ten kształtował się na poziomie 
od 34,9% do 37,9%.

Na przejazdach i przejściach doszło w 2020 r. 
do 169 wypadków, z czego 4 zakwalifikowano jako 
poważne. We wszystkich tych zdarzeniach zginęło 
47 osób. Więcej ofiar śmiertelnych na kolei jest jedy-
nie skutkiem zdarzeń związanych z przechodzeniem 
przez tory w miejscach niedozwolonych. 

W tym rozdziale wypadki na przejazdach kolejowo-dro-
gowych i przejściach poddano szczegółowej analizie. 
Przeanalizowano liczbę zdarzeń, ich konsekwencje 
i zmiany na przestrzeni lat. Opisane zostały zmiany w licz-
bie i strukturze przejazdów oraz przejść. Przedstawiony 
został również obraz stanu bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowo-drogowych i przejściach z perspektywy 
działań nadzorczych Prezesa UTK. Opisane zostały kie-
runki działań zarówno przedstawicieli rynku kolejowego, 
jak i Prezesa UTK związane z zapobieganiem zdarzeniom 
na przejazdach i przejściach.

4.2� Wypadki�na�przejazdach�
� kolejowo-drogowych�
� i przejściach�przez�tory

WYPADKI�NA�PRZEJAZDACH

41,6%
wypadków�na�kolei�ma�miejsce�
na przejazdach�kolejowo-drogowych�
i przejściach.

Cztery na dziesięć wypadków 
kolejowych to wypadki na skrzyżowaniu 
z transportem drogowym lub 
na przejściach przez tory.

4.2.1� Sposoby�zabezpieczania�
� przejazdów�kolejowo-�
� -drogowych�i przejść
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urządzenia rogatkowe;

światła sygnalizatorów drogowych;

światła na drągach rogatkowych;

sygnalizatory akustyczne;

urządzenia systemu telewizji przemysłowej z funk-
cją rejestracji obrazu.

Ze względu na uwarunkowania ruchowe oraz rodzaje 
zastosowanych zabezpieczeń wyodrębnia się następu-
jące kategorie przejazdów i przejść:

kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na któ-
rych ruch drogowy jest kierowany: 

przez uprawnionych pracowników 
zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, 
posiadających wymagane kwalifikacje,

przy pomocy sygnałów ręcznych albo 
systemów lub urządzeń przejazdowych 
wyposażonych w rogatki zamykające całą 
szerokość jezdni oraz sygnalizatory świetlne;

kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na któ-
rych ruch drogowy jest kierowany przy pomocy 
samoczynnych systemów przejazdowych, wyposa-
żonych w sygnalizatory świetlne i rogatki zamyka-
jące ruch drogowy w kierunku:

wjazdu na przejazd albo

wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu; 

kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, 
na których ruch drogowy jest kierowany 
przy pomocy samoczynnych systemów przejaz-
dowych wyposażonych tylko w sygnalizatory 
świetlne;

kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które 
nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabez-
pieczenia ruchu;

kategoria E – przejścia dla pieszych wyposażone w:

półsamoczynne systemy przejazdowe lub 
samoczynne systemy przejazdowe albo

kołowrotki, barierki lub labirynty;

kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub 
przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, 
wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane 
w razie potrzeby przez użytkowników. Przejazdy 
te mogą być również wyposażane w urządzenia 



67Najczęstsze rodzaje zdarzeń w transporcie kolejowym

Tab. 14 Liczba przejazdów na czynnych liniach kolejowych na koniec 2020 r.

Tab. 15 Zmiany liczby przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w latach 2016 – 2020 w podziale na zarządców infrastruktury

lp. zarządca infrastruktury
kategoria przejazdu

ogółem
A B C D E F

1. PKP PLK 2 219 1 452 1 514 5 529 457 748 11 919 

2. PKP LHS 39 4 10 155 9 34 251

3. KPK – Linie Kolejowe 5 0 0 67 0 4 76

4. JSK 9 1 0 24 2 15 51

5. WKD 0 4 4 29 4 3 44

6. DSDiK 0 4 6 20 0 7 37

7. PMT Linie Kolejowe 4 2 3 15 0 0 24

8. Infra SILESIA 9 0 0 5 2 1 17

9. CARGOTOR 0 0 0 14 0 6 20

10. CTL Maczki-Bór 6 0 0 4 0 1 11

11. Euroterminal Sławków 3 0 0 2 0 0 5

12. PKP SKM w Trójmieście 0 0 0 1 1 0 2

13. PKM 0 0 0 0 0 0 0

łączna liczba 2 294 1 467 1 537 5 865 475 819 12 457

lp. zarządca infrastruktury
liczba przejazdów

2016 2017 2018 2019 2020

1. PKP PLK 12 646 12 354 12 259 12 156 11 919 

2. PKP LHS 264 265 258 241 251

3. KPK – Linie Kolejowe 90 90 84 80 76

4. JSK 33 31 31 45 51

5. WKD 45 45 45 44 44

6. DSDiK 26 26 26 37 37

7. PMT Linie Kolejowe 6 6 37 37 24

8. Infra SILESIA 33 33 33 26 17

9. CARGOTOR 0 0 0 20 20

10. CTL Maczki-Bór 22 19 19 14 11

11. Euroterminal Sławków 21 7 7 5 5

12. PKP SKM w Trójmieście 2 2 2 2 2

13. PKM 0 0 0 0 0

łączna liczba 13 188 12 878 12 801 12 707 12 457

zmiana r/r — -2,35% -0,6% -0,73% -1,97%
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zgodnie z warunkami technicznymi określonymi 
dla kategorii A albo B.

Powyższe zasady oznakowania i zabezpieczenia dotyczą 
użytkowników dróg i pieszych. Dodatkowo stosowane 
są również sygnalizatory dla kierujących pojazdami 
kolejowymi w formie tarcz ostrzegawczych przejaz-
dowych (tzw. TOP-ów), przekazujących informacje 
o stanie urządzeń zabezpieczających przejazd kolejowo-

-drogowy. W przypadku wykrycia nieprawidłowo 
działających urządzeń na przejeździe (np. wyłamanej 
rogatki) tarcza nakazuje maszyniście ograniczenie pręd-
kości jazdy pociągu.

Liczba przejazdów i przejść oraz ich podział na poszcze-
gólne kategorie stanowią jeden z kluczowych czynni-
ków wpływających na ryzyko wypadku. Według stanu 
na 31 grudnia 2020 r. na czynnych liniach krajowej 
sieci kolejowej zarządzanej przez 13 zarządców infra-
struktury funkcjonowało 12 457 przejazdów kolejowo-

-drogowych oraz przejść dla pieszych. Było to w sumie 
o 250 mniej ( -1,97%) w stosunku do poprzedniego roku. 
To drugi największy spadek rok do roku w ciągu ostat-
nich 5 lat. Więcej przejazdów w ciągu 12 miesięcy ubyło 
tylko w 2017 r., kiedy spadek wyniósł 310 szt.

Za ogólny spadek liczby przejazdów kolejowo-
-drogowych i przejść w największym stopniu odpowiada 
narodowy zarządca infrastruktury PKP PLK, który 
zarządza 95,7% przejazdów w skali kraju. Spółka zlikwi-
dowała w 2020 r. 237 przejazdów. Liczba przejazdów 
spadła ponadto u czterech innych zarządców, wzrosła 
natomiast u dwóch. Bez zmian liczba przejazdów pozo-
stała u pięciu spółek. Pomorska Kolej Metropolitalna 
jako jedyny zarządca w analizowanym gronie 
nigdy nie posiadał ani jednego przejazdu kolejowo-

-drogowego i przejścia. 

Oprócz zastępowania przejazdów kolejowo-drogowych 
skrzyżowaniami dwupoziomowymi na zmiany ich liczby 
wpływa także:

zamykanie i likwidacja linii kolejowych;

przekwalifikowanie istniejącej infrastruktury z bocz-
nicy kolejowej na linię kolejową lub odwrotnie;

przejmowanie w zarządzanie infrastruktury kolejo-
wej od innego podmiotu np. w wyniku przetargu;

otwieranie nowych linii kolejowych po odbudowie.

Powyższe czynniki mają największy wpływ na zmiany 
liczby przejazdów kolejowo-drogowych u mniejszych 
zarządców infrastruktury kolejowej.

Według najnowszych dostępnych danych za 2019 r., 
na tle Unii Europejskiej Polska jest trzecim krajem 
pod względem ogólnej liczby przejazdów kolejowo-

-drogowych i przejść – po Francji (15 038) i Niemczech 
(13 692). Kraje te mają jednak znacznie większą sieć 
kolejową niż Polska. Z tego względu wskaźnikiem, 
który lepiej oddaje faktyczną sytuację, jest gęstość 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, czyli ich 
liczba w stosunku do długości eksploatowanych linii 
kolejowych. Na tej podstawie można stwierdzić, jaka 
jest średnia odległość między przejazdami i przej-
ściami w poszczególnych krajach. 

Pod tym kątem liderem w Unii Europejskiej są Czechy, 
gdzie jeden przejazd lub przejście przypada średnio 
co 1,18 km linii kolejowej. Polska plasuje się w tym 
zestawieniu na siódmym miejscu, co nadal świadczy 
o dużym zagęszczeniu przejazdów kolejowo-dro-
gowych i przejść na tle krajów UE. W naszym kraju 
przejazdy znajdują się średnio co 1,52 km linii kolejo-
wej. Unijna średnia wynosi natomiast 2,36 km. Krajami 
ze statystycznie najrzadziej rozmieszczonymi prze-
jazdami i przejściami są Bułgaria (średnio przejazd 
co 5,32 km) i Hiszpania (4,89 km).

Oprócz samej liczby przejazdów kolejowo-drogowych 
i przejść istotnym czynnikiem wpływającym na poziom 
bezpieczeństwa jest sposób ich zabezpieczenia. 
W 2020 r. w Polsce najliczniejszą grupę stanowiły 
przejazdy kategorii D, a więc niewyposażone w żadne 
urządzenia zabezpieczające. Przejazdów tej kategorii 
było 5 865, co stanowiło 47,1% w ogólnej liczbie prze-
jazdów i przejść. Drugą co do liczebności grupą były 
przejazdy kategorii A – 2 294 z udziałem 18,4%, a trze-
cią przejazdy kategorii C – 1 537 (12,3%). Liczba prze-
jazdów kategorii B wynosiła 1 467 (11,8% wszystkich 
przejazdów), natomiast przejazdów kategorii F było 

PRZEJAZDÓW�POD�DOSTATKIEM

1,52�km
wynosi�średnia�odległość�między�
przejazdami�kolejowo-drogowymi�
i przejściami�na�liniach�kolejowych�
w Polsce.�

5 Podane dane nie w pełni korespondują z podziałem na kategorie A, B, C, D, E i F według polskich przepisów, przedstawionym we wcześniejszej części opracowania. Dane zbierane przez 
Agencję Kolejową Unii Europejskiej obejmują przejazdy z czynnymi systemami zabezpieczeń, do których zalicza się kategorie A, B i C, ale również niektóre przejścia kategorii E i przejazdy 
kategorii F, jeżeli są wyposażone w urządzenia zabezpieczające.
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Rys. 27 Średnia odległość między przejazdami 
kolejowo-drogowymi i przejściami w krajach 
Unii Europejskiej w 2019 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).
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819 (6,57%). Przejścia dla pieszych kategorii E (475) 
stanowiły 3,8% ogółu przejazdów i przejść na czyn-
nych liniach.

W Polsce 43,4% przejazdów kolejowo-drogo-
wych i przejść wyposażonych jest w urządzenia 
zabezpieczające5. Na tle Unii Europejskiej plasuje 
to nasz kraj na dwudziestym miejscu. Średnia dla 
krajów Unii wynosi 55,9%. Warto zwrócić uwagę, 
że w krajach z największą siecią kolejową, takich 
jak Francja i Niemcy, odpowiednio 73,7% i 71,0% 
przejazdów jest wyposażonych w urządzenia zabez-
pieczające. Pokazuje to jak dużo Polska ma do nad-
robienia pod względem wyposażenia przejazdów 
kolejowo-drogowych i przejść w urządzenia 
zabezpieczające.

Różnica ta jest powoli niwelowana, co jest dobrze 
widoczne w zmianach struktury poszczególnych 

kategorii przejazdów kolejowo-drogowych. W 2020 r. 
największy spadek odnotowano w przypadku przejaz-
dów kategorii D, które są zabezpieczone jedynie krzy-
żem św. Andrzeja i niekiedy dodatkowo znakiem „Stop”. 
Nie są jednak wyposażone w żadne dodatkowe urządze-
nia zabezpieczające. Przejazdów tej kategorii było mniej 
aż o 489 (-7,7%), co stanowi największy spadek w ujęciu 
rok do roku w ciągu ostatnich 5 lat. Tempo spadku jest 

Rys. 29 Udział 
przejazdów kolejowo-
-drogowych i przejść 
wyposażonych 
w urządzenia 
zabezpieczające 
w ogólnej liczbie 
przejazdów i przejść 
w krajach Unii 
Europejskiej w 2019 r.

Źródło: obliczenia 
własne na podstawie 
wspólnych 
wskaźników 
bezpieczeństwa (CSI). 
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ponad dwukrotnie większe niż w 2019 r., gdy ubyło 
226 przejazdów kategorii D. Warto odnotować, że łącz-
nie w latach 2016 – 2020 liczba przejazdów kategorii D 
spadła o 1 182, a ich udział w ogólnej liczbie przejazdów 
zmalał o 6,3 pkt procentowego, z 53,4% do 47,1%.

W 2020 r. spadła także liczba przejazdów katego-
rii A o 64 (-2,7%) oraz przejść przez tory o 17 (-3,4%). 
Wzrosty odnotowano natomiast w przypadku prze-
jazdów kategorii B (o 115 szt., 8,5%) oraz katego-
rii C (o 74 szt., 5,0%) oraz kategorii F (o 131 szt., 19,0%).

Opisane zmiany wpisują się w trendy obserwowane 
od kilku lat. Począwszy od 2016 r. w Polsce 

ubyło 731 przejazdów kolejowo-drogowych 
i przejść – zostały zlikwidowane lub zastąpione 
skrzyżowaniami bezkolizyjnymi – wiaduktami lub 
tunelami. Wyraźnie zmienia się także struktura 
pozostałych przejazdów i przejść. Spada liczba prze-
jazdów kategorii D, niewyposażonych w dodatkowe 
urządzenia zabezpieczające. Zyskują natomiast 
kategorie B i C, które zapewniają wyższy poziom 
zabezpieczenia i jednocześnie – w odróżnieniu 
od przejazdów kategorii A – nie wymagają obsługi 
przez personel. Widoczny jest także wyraźny 
wzrostowy trend wśród przejazdów kategorii F, 
które jako jedyne mogą być stosowane na drogach 
niepublicznych.

A

B

C

D

E

F

2 491

2 467

2 415

2 358

2 294

1 169

1 206

1 270

1 352

1 467

1 380

1 400

1 431

1 463

1 537

7 047

6 711

6 580

6 354

5 865

507

501

489

492

475

594

593

616

688

819

2016 2017 2018 2019 2020 Rys. 30 Liczba 
przejazdów 
kolejowo-drogowych 
i przejść na czynnych 
liniach kolejowych 
w poszczególnych 
kategoriach w latach 
2016 – 2020
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W 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach na liniach kolejowych doszło 
do 169 wypadków, w których zginęło 47 osób, 
a 58 zostało rannych, w tym 20 ciężko. Cztery 
z tych wypadków zakwalifikowano jako poważne:

29 kwietnia 2020 r. na przejeździe 
kolejowo-drogowym kat. B na szlaku 
Bolechowo – Murowana Goślina na linii 
kolejowej nr 356 w km 15,753, samo-
chód ciężarowy wjechał pod nadjeżdżający 
pociąg – rannych zostało 16 osób, 
w tym 5 ciężko;

18 sierpnia 2020 r. na przejeździe 
kolejowo-drogowym kat. C na szlaku 

Nisko – Rudnik n/Sanem na linii kolejowej nr 68 
w km 119,08, samochód ciężarowy wjechał pod 
nadjeżdżający pociąg, w wyniku czego śmierć 
poniosła 1 osoba, a 1 została ciężko ranna;

3 września 2020 r. na przejeździe 
kolejowo-drogowym kat. D na szlaku 
Przybówka – Jasło Towarowe na linii kolejowej 
nr 106 w km 55,924, gdzie zginęły 2 osoby 
po najechaniu pociągu na pojazd drogowy;

21 października 2020 r. na przejeździe 
kolejowo-drogowym kat. C na szlaku 
Baby – Rokiciny na linii kolejowej nr 1 
w km 120,779, gdzie zginęły 2 osoby również 
po najechaniu pociągu na pojazd drogowy.

4.2.2� Analiza�wypadków�
� na�przejazdach�
� kolejowo-drogowych�
� i przejściach

Tab. 16 Liczba wypadków na przejazdach i przejściach na sieci ogólnodostępnej i wydzielonej w latach 2016 – 2020

lp. kategoria przejazdu lub przejścia
liczba wypadków

2016 2017 2018 2019 2020

1.
kategoria A 15 14 7 13 12

zmiana r/r -11,8% -6,7% -50% 46,15% -7,7%

2.
kategoria B 19 23 27 19 16

zmiana r/r -5% 21,1% 17,4% -29,62% -15,8%

3.
kategoria C 26 27 40 27 28

zmiana r/r -27,8% 3,8% 48,1% -32,5% 3,7%

4.
kategoria D 147 141 132 126 108

zmiana r/r 19,5% -4,1% -6,4% -4,54% -14,3%

5.
kategoria E 5 9 9 9 4

zmiana r/r -28,6% 80% 0% 0% -55,6%

6.
kategoria F 0 0 0 0 1

zmiana r/r -100% — — — —

7.
dojścia do peronu — — — 5 0

zmiana r/r — — — — -100%

łączna liczba 212 214 215 199 169

zmiana r/r 1,9% 0,9% 0,5% -7,44% -15,1%
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Liczba wypadków na przejazdach i przejściach była 
o 30 niższa niż w 2019 r., co stanowi spadek o 15,1%. 
Podobnie jak w poprzednich latach do największej 
liczby wypadków (108) doszło na przejazdach kategorii 
D (o 18 mniej niż w 2019 r., spadek o 14,3%). Na prze-
jazdach kat. A miało miejsce 12 wypadków, o 1  mniej 
aniżeli w 2019 r. (spadek o 7,7%). Na przejazdach kat. 
B odnotowano 16 wypadków (spadek o 3 wypadki, 
tj. 15,8%). Jedynie na przejazdach kat. C odnotowano 
wzrost liczby wypadków w stosunku do 2019 r., jednak 
był on niewielki – z 27 na 28 wypadków, jest to wzrost 
o 3,7%.

W sprawozdaniu ponownie jako dodatkową pozy-
cję wyróżniono „dojścia do peronów”. Wynika 
to ze zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu 
w sprawie przejazdów kolejowo-drogowych6, która 
zmodyfikowała definicję „przejścia”. W myśl nowej 
definicji „przejściem” przestał być ciąg komunikacyjny 
pomiędzy peronami w obrębie stacji kolejowej albo 
przystanku osobowego, a więc stanowiący dojście 
do peronów. Konsekwencją tej zmiany jest wyłącze-
nie dojść do peronów z przejść kategorii E i trakto-
wanie ich jako odrębnej pozycji. W 2020 r. nie odno-
towano żadnego wypadku na dojściu do peronów, 
co stanowi spadek o 100% względem 2019 r., gdy 
doszło w tych miejscach do 5 wypadków.

Pod względem udziału procentowego wypadków 
na poszczególnych kategoriach przejazdów kole-
jowo-drogowych i przejść, nie zaobserwowano 
większych różnic względem 2019 r. Największy 
udział wynoszący 64% mają wypadki na przejazdach 

kategorii D, a więc w miejscach niewyposażonych 
w urządzenia ostrzegania (sygnalizacja świetlna) ani 
urządzenia zabezpieczenia (rogatki lub półrogatki). 
W 2019 r. udział ten wyniósł 63%, a więc o 1 pkt 
procentowy mniej. W dalszej kolejności największy 
udział wypadków odnotowano na przejazdach kate-
gorii C (17% w stosunku do 14% w 2019 r.), kate-
gorii B (9% wobec 10% w 2019 r.) i kategorii A (7%, 
bez zmian w stosunku do 2019 r.). Do 2% wypad-
ków doszło na przejściach kategorii E (4% udział 
w 2019 r.). Natomiast 1% wypadków miało miejsce 
na przejazdach kategorii F (0% w 2019 r.). Na doj-
ściach do peronów nie odnotowano wypadków 
w 2020 r. (rok wcześniej udział wypadków w tych 
miejscach wyniósł 2%). 

Pełniejszy obraz bezpieczeństwa na przejazdach 
i przejściach poszczególnych kategorii daje zestawie-
nie liczby wypadków z liczbą przejazdów danej kate-
gorii. Obliczony w ten sposób miernik wypadkowości 
pozwala stwierdzić, na których przejazdach statystycz-
nie najczęściej dochodzi do wypadków.

BEZPIECZNIEJSZE�PRZEJAZDY

169
wypadków�miało�miejsce�
na przejazdach�kolejowo-drogowych�
i przejściach�w 2020�r.�To�o 30�mniej�
niż rok�wcześniej.��

64%
kat. D

2%
kat. E

1%
kat. F

0%
dojścia do peronów

9%
kat. B

7%
kat. A

17%
kat. C

Udział
procentowy wypadków

na przejazdach i przejściach
przez tory w podziale

na kategorie przejazdów
w 2020 r. 

Rys. 31 Udział 
procentowy 
wypadków 
na przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach 
w podziale 
na kategorie 
przejazdów w 2020 r. 

6  Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1876).
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W 2020 r. najbardziej niebezpieczne okazały się 
ponownie przejazdy kategorii D, a więc niewyposa-
żone w żadne urządzenia zabezpieczające. Warto 
jednak zauważyć, że różnica w zakresie wartości 
miernika wypadkowości pomiędzy przejazdami kate-
gorii D i C jest bardzo niewielka. Podobna sytuacja 
miała miejsce również w 2019 r. Aktualna pozostaje 
zatem teza, że mimo znacznych inwestycji związanych 
z podniesieniem kategorii przejazdu z D do C wypad-
kowość nie ulega istotnej zmianie. Z tego też względu 
Prezes UTK rekomenduje modernizację przejaz-
dów bezpośrednio do kategorii B, co z perspektywy 
korzyści dla bezpieczeństwa jest znacznie bardziej 
uzasadnione. Koszty takiej inwestycji nie rosną przy 
tym znacząco, gdyż modernizacja przejazdu kate-
gorii D do C to wydatek średnio 1,1 mln zł. Ten sam 
przejazd modernizowany do kategorii B kosztuje 
o 200 tys. zł więcej, czyli w sumie 1,3 mln zł.

W zdecydowanej większości w wypadkach na przejaz-
dach i przejściach uczestniczyli kierowcy samochodów 
osobowych (106 przypadków). Po 15 wypadków było 
w grupach: piesi, kierowcy samochodów ciężarowych 
oraz kierowcy samochodów dostawczych. W 8 wypad-
kach uczestniczyli kierowcy ciągników rolniczych, zaś 
w 3 zdarzeniach rowerzyści. Inni uczestnicy ruchu dro-
gowego (operator wózka widłowego, kierowca quada, 
motocyklista itp.) brali udział w 7 zdarzeniach.

Rys. 32 Miernik 
wypadkowości 
na przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach według 
kategorii w latach 
2016 – 2020

Tab. 17 Miernik wypadkowości na poszczególnych kategoriach przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w 2020 r.

lp. kategoria przejazdu liczba przejazdów liczba wypadków miernik

1. kategoria A 2 294 12 0,0052

2. kategoria B 1 467 16 0,0109

3. kategoria C 1 537 28 0,0182

4. kategoria D 5 865 108 0,0184

5. kategoria E 475 4 0,0084

6. kategoria F 819 1 0,0012

7. dojścia do peronów — 0 —

łączna liczba 12 457 169 —

A

B

C

D

E

F

0,006
0,0057

0,0029
0,0055
0,0052

0,0163
0,0191

0,0213
0,0141

0,0109

0,0188
0,0193

0,028
0,0185
0,0182

0,0209
0,021

0,0201
0,0198

0,0184

0,0099
0,018
0,0184
0,0183

0,0084

0
0
0
0

0,0012

2016 2017 2018 2019 2020
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W 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych i przej-
ściach zginęło 47 osób, czyli o 13 mniej niż w 2019 r. 
(-21,7%). Wzrost liczby osób zabitych (o 15%) odno-
towano na przejazdach kolejowo-drogowych kate-
gorii D – z 20 osób w 2019 r. do 23 w 2020 r. Ofiary 
wypadków na przejazdach tej kategorii stanowiły 
blisko połowę liczby ofiar na przejazdach i przejściach 
wszystkich kategorii. Również na przejeździe kategorii 
F w 2020 r. zginęła jedna osoba, podczas gdy rok wcze-
śniej na przejazdach tej kategorii nie było żadnych 
ofiar. W przypadku przejazdów kategorii A, B, C jak 
i przejść kategorii E liczba ofiar zmniejszyła się kolejno 
o 16,7%, 33,3%, 30,8% oraz 62,5%. W 2020 r. żadna 
osoba nie zginęła podczas przechodzenia przez dojście 
do peronu, co stanowi spadek o 100% w stosunku 
do 2019 r., w którym w tych miejscach odnotowano 
4 ofiary śmiertelne.

Tab. 18 Uczestnicy ruchu drogowego w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach w latach 2016 – 2020

lp. uczestnik ruchu drogowego
liczba wypadków 

2016 2017 2018 2019 2020

1. kierowca samochodu osobowego 135 162 140 135 106

2. pieszy 27 18 23 26 15

3. kierowca samochodu ciężarowego 14 11 19 10 15

4. kierowca samochodu dostawczego 12 5 13 9 15

5. kierowca ciągnika rolniczego 6 7 9 5 8

6. rowerzysta 10 6 5 2 3

7. inny 8 5 6 12 7

łączna liczba 212 214 215 199 169

8,9%
pieszy

8,9%
kierowca samochodu
ciężarowego

8,9%
kierowca samochodu
dostawczego

4,7%
kierowca ciągnika rolniczego

1,8%
rowerzysta

4,1%
inny

62,7%
kierowca samochodu

osobowego

Udział
procentowy

poszczególnych
grup uczestników
ruchu drogowego

w wypadkach
na przejazdach

kolejowo-drogowych 
i przejściach

w 2020 r.

Rys. 33 Udział 
procentowy 
poszczególnych 
grup uczestników 
ruchu drogowego 
w wypadkach 
na przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach w 2020 r.

PRZEJAZDY�KATEGORII�D

23
osoby�zginęły�na�przejazdach�
kolejowo-drogowych�kategorii�D�
w 2020�r.�Statystycznie�na�przejazdach�
tej�kategorii�najłatwiej�jest�o wypadek.

Aby walczyć z tym trendem 
z inicjatywy Prezesa UTK trwają testy 
innowacyjnych urządzeń zabezpieczenia 
przejazdów tej kategorii. Więcej 
informacji w rozdziale 7.2.
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48,9%
kat. D

6,4%
kat. E

2,1%
kat. F

0%
dojścia do peronów

12,8%
kat. B

10,6%
kat. A

19,2%
kat. C

Udział
procentowy osób
zabitych według

kategorii przejazdu
kolejowo-drogowego

i przejścia
w 2020 r.

Rys. 34 Udział 
procentowy osób 
zabitych według 
kategorii przejazdu 
kolejowo-drogowego 
i przejścia w 2020 r.

Tab. 19 Liczba osób zabitych na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach w poszczególnych kategoriach przejazdów 
w latach 2016 – 2020

lp. kategoria przejazdu lub przejścia
liczba osób zabitych

2016 2017 2018 2019 2020

1.
kategoria A 7 5 2 6 5

zmiana r/r — -8,6% -60% +200% -16,7%

2.
kategoria B 4 12 12 9 6

zmiana r/r -50% 200% — -25,0% -33,3%

3.
kategoria C 8 5 11 13 9

zmiana r/r -11,1% -37,5% +120% +18,2% -30,8%

4.
kategoria D 26 15 19 20 23

zmiana r/r — -42,3% +26,7% +5,3% +15%

5.
kategoria E 3 5 5 8 3

zmiana r/r — +66,7% — +60% -62,5%

6.
kategoria F 0 0 0 0 1

zmiana r/r -100% — — — —

7.
dojścia do peronów 0 0 0 4 0

zmiana r/r — — — — -100%

łączna liczba 48 42 49 60 47

zmiana r/r -12,7% -12,5% +16,7% +22,4% -21,7%
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Liczba osób ciężko rannych w wypadkach na prze-
jazdach kolejowo-drogowych i przejściach w 2020 r. 
spadła z 22 do 20 (o 9,1%). Mniej osób odniosło ciężkie 
obrażenia w wypadkach na przejazdach kategorii D 
(spadek o 30,8%), a także w obrębie dojść do peronów 
(brak osób ciężko rannych w 2020 r. w porównaniu 

do roku poprzedniego). Wzrosła jednak liczba osób 
ciężko rannych w wypadkach na przejazdach katego-
rii A oraz B. W ujęciu ogólnym odnotowany spadek 
liczby osób ciężko rannych nie powinien być jednak 
oceniany pozytywnie w zestawieniu z informacjami 
o wzroście o 3 osoby liczby zabitych.

Tab. 20 Liczba osób ciężko rannych w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach poszczególnych kategorii 
w latach 2016 – 2020

lp. kategoria przejazdu lub przejścia
liczba osób ciężko rannych

2016 2017 2018 2019 2020

1.
kategoria A 3 3 2 0 2

zmiana r/r -40% 0% -33,33 -100% —

2.
kategoria B 4 1 2 5 6

zmiana r/r — -75,0% -100% +150% +20%

3.
kategoria C 5 5 4 3 3

zmiana r/r 2,5% 0% -20% -25% 0%

4.
kategoria D 25 18 22 13 9

zmiana r/r -10,7% -28% +2,22% -40,9% -30,8%

5.
kategoria E 2 2 3 0 0

zmiana r/r — 0% +50% -100% —

6.
kategoria F 0 0 0 0 0

zmiana r/r — — — — —

7.
dojścia do peronów — — — 1 0

zmiana r/r — — — — -100%

łączna liczba 39 29 33 22 20

zmiana r/r -13% -25,6% +13,8% -33,3% -9,1%

45%
kat. D

0%
kat. E i F 
oraz dojścia
do peronów

30%
kat. B

10%
kat. A

15%
kat. C

Udział procentowy
osób ciężko rannych

według kategorii
przejazdu

kolejowo-drogowego
i przejścia w 2020 r.

Rys. 35 Udział 
procentowy osób 
ciężko rannych według 
kategorii przejazdu 
kolejowo-drogowego 
i przejścia w 2020 r.
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W 2020 r. spadły wskaźniki śmiertelności wypadków 
na większości kategorii przejazdów. Jedynymi wyjąt-
kami były przejazdy kategorii D i F. Nie zaobserwo-
wano także zjawiska podobnego, jak rok wcześniej, 
gdy mimo spadku liczby wypadków, znacząco wzro-
sła liczba ich ofiar śmiertelnych. W 2020 r. spadła 
zarówno liczba wypadków, jak i ich ofiar. Po nagłym 
wzroście wskaźnika śmiertelności w 2019 r., w 2020 r. 
sytuacja uległa poprawie. W dalszym ciągu staty-
stycznie najłatwiej o śmiertelny wypadek na przejściu 
kategorii E, co nie jest jednak zaskakujące, biorąc pod 
uwagę, że z miejsc tych korzystają piesi i rowerzyści, 
a zatem najmniej chronieni uczestnicy ruchu. Każde 
zdarzenie na przejściu kategorii E niesie ze sobą zatem 

znacznie większą możliwość spowodowania śmiertel-
nego wypadku.

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przej-
ściach przeanalizowano także pod kątem godziny 
i miesiąca występowania. Dane dotyczące wystę-
powania wypadków w poszczególnych miesiącach 
za rok 2020 w znakomity sposób pokazują efekt 
obostrzeń wprowadzonych na początku pandemii. 
W kwietniu 2020 r. odnotowano jedynie 5 wypadków 
na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach, 
średnio trzy razy mniej niż w pozostałych miesiącach 
tego roku. Nietypową cechą 2020 r. jest również 
wyraźny wzrost liczby wypadków we wrześniu.

Rys. 36 Wypadki na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach na sieci 
kolejowej w poszczególnych  miesiącach 
w 2020 r.

Tab. 21 Miernik wystąpienia zdarzeń z następstwami ofiar śmiertelnych na poszczególnych kategoriach przejazdów kolejowo-drogowych 
i przejść w 2020 r.

lp. kategoria przejazdu lub przejścia
liczba 

przejazdów
ofiary 

śmiertelne
miernik 2020 miernik 2019

1. kategoria A 2 294 5 0,0022 0,0025

2. kategoria B 1 467 6 0,004 0,0067

3. kategoria C 1 537 9 0,0059 0,0089

4. kategoria D 5 865 23 0,004 0,0031

5. kategoria E 475 3 0,0064 0,0163

6. kategoria F 819 1 0,0013 0

7. dojścia do peronów — 0 — —

łączna liczba 12 457 47 — —

styczeń

kategoria

1 2 4 7 1

luty 1 3 1 15

marzec 2 2 2 8

kwiecień 2 1 2

maj 2 1 2 8

czerwiec 2 3 10

lipiec 1 10 1 1

sierpień 1 4 10

wrzesień 1 5 14 1

październik 1 2 4 5 1

listopad 2 10

grudzień 3 1 9

A B C D E F
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W latach 2016 – 2020 częstotliwość występowania 
wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach w poszczególnych miesiącach była 
inna niż w 2020 r. Regułą w ostatnich latach 
była największa liczba wypadków w okresie waka-
cyjnym, od czerwca do sierpnia. Wrzesień przynosił 
wyraźne załamanie liczby zdarzeń, których liczba 
ponownie rosła w kolejnych miesiącach. Tymczasem 
w 2020 r. to wrzesień był miesiącem z najwięk-
szą liczbą wypadków na przejazdach i przejściach, 
a miesiące wakacyjne nie odbiegały znacząco 
od normy.

Pod względem liczby zdarzeń w poszczególnych godzi-
nach doby rok 2020 również był nietypowy. Najwięcej 
wypadków odnotowano w 13. godzinie doby (19 zdarzeń) 
oraz w 11. godzinie doby (15). W godzinach popołudnio-
wych liczba wypadków oscylowała w okolicach 10, nato-
miast rano była średnia o połowę mniejsza. W godzinach 
6 – 9 odnotowywano po 5 wypadków na godzinę.

W latach 2016-2020 rozkład zdarzeń w ciągu doby był 
zupełnie inny aniżeli w roku 2020. Wyraźnie widoczny 

był szczyt poranny o godz. 9 oraz popołudniowy o 16. 
Ogólnie w godzinach 8 – 19 zauważyć można wyraźny 
wzrost liczby wypadków. Tymczasem w danych za rok 
2020 brak jest typowego porannego i popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego, który odznaczał się zwiększoną 
liczbą wypadków. Najwięcej wypadków odnotowano 
w środku dnia, w godzinach 10 – 14. Dane te wyraźnie 
wskazują na zmianę nawyków społecznych w związku 
z epidemią – praca i nauka zdalna spowodowała brak 
konieczności dojazdów do pracy i szkoły, eliminując 
typowe szczyty komunikacyjne.

W 2020 r. zidentyfikowano aż 10 przejazdów kolejowo-
-drogowych, na których doszło do więcej niż jednego 
wypadku. Jest to ponad dwukrotny wzrost względem 
lat ubiegłych, gdy zarówno w 2018, jak i w 2019 r. odno-
towywano po 4 przejazdy, na których doszło do więcej niż 
1 wypadku w jednym roku. Dodatkowo w 2020 r. na prze-
jeździe w Komorowie (powiat pruszkowski) w km 18,16 
na linii nr 47 Warszawskiej Kolei Dojazdowej doszło 
do trzech wypadków. Na linii tej znajdowały się również 
dwa inne przejazdy, na których doszło do dwóch wypad-
ków w ciągu 12 miesięcy.

styczeń

kategoria

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

A B C D E F dojścia do peronów

4 6 13 61 15

2 9 12 57

4 7 8 44 2

3 15 10 46 3

7 7 17 42

4 8 16 57

5 14 14 58 2

4 10 18 72 4

6 4 10 50 3

10 4 12 50 5

4 14 4 58 3

8 6 14 58 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rys. 37 Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach na sieci kolejowej w poszczególnych miesiącach w latach 2016 – 2020
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Rys. 38 Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach na sieci kolejowej w poszczególnych godzinach 
doby w 2020 r.

Rys. 39 Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach na sieci kolejowej w poszczególnych godzinach 
doby w latach 2016 – 2020
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Podobnie jak w latach poprzednich, w zdecydowanej 
większości przyczyną wypadków na przejazdach 
kolejowo-drogowych w 2020 r. było zachowanie 
użytkowników dróg, którzy nie przestrzegali przepi-
sów prawa o ruchu drogowym oraz nie zachowywali 
szczególnej ostrożności podczas wjazdu i przekra-
czania przejazdu kolejowo-drogowego. Spośród 
169 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych 
i przejściach w 2020 r. tylko w 7 przypadkach sfor-
mułowane zostały przyczyny odnoszące się także 
do systemu kolejowego, takie jak niezamknięcie 
lub zbyt wczesne otwarcie rogatek, brak poda-
nia sygnału Rp1 „Baczność” przez maszynistę czy 

niezabezpieczenie przejazdu podczas wstawiania 
wagonów na bocznicę.

Podsumowując dane dotyczące wypadków na przejaz-
dach kolejowo-drogowych i przejściach można zauwa-
żyć, że w 2020 r. spadła zarówno liczba wypadków, jak 
i ich ofiar. Niewątpliwie jest to efekt specyficznej sytu-
acji, jaka miała miejsce z uwagi na epidemię COVID-19. 
Wywołany przez nią spadek mobilności skutkował 
zarówno ograniczeniem ruchu pociągów, jak i pojaz-
dów indywidualnych. W naturalny sposób obniżyło się 
w ten sposób ryzyko powstania wypadków na przejaz-
dach kolejowo drogowych i przejściach.

Tab. 22 Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych, na których doszło do więcej niż jednego wypadku w 2020 r.

lp.
kategoria przejazdu 

lub przejścia
stacja/szlak liczba zdarzeń numer linii kilometr linii

1. D Komorów 3 47 18,16

2. D Podkowa Leśna Główna 2 47 24,907

3. D
Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki 

Radońska
2 47 32,307

4. D Racibory – Szepietowo 2 6 129,028

5. D Zaklików – Rzeczyca 2 68 75,529

6. D Dzierżoniów Śląski – Mościsko Dzierżoniowskie 2 137 209,787

7. C Toruń Wschodni – Ostaszewo Toruńskie 2 207 6,15

8. D Pisz – Ełk Towarowy 2 219 131,519

9. D Sława Wielkopolska – Wągrowiec 2 356 31,984

10. D Mścice – Ustronie Morskie 2 402 19,676



2

2 2

!

!

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2019 r.

2019 i 2020 r.

Linia nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska

Przejazd kat. D w km 18,16
w stacji Komorów – to tutaj
w 2019 r. miały miejsce 2,
a w 2020 r. 3 wypadki. 

Przejazd kat. D w km 24,907
w stacji Podkowa Leśna
Główna – w 2020 r. miały
tu miejsce 2 wypadki. 

Przejazd kat. D w km 32,307
na szlaku Podkowa Leśna
Główna – Grodzisk Mazowiecki
Radońska – w 2020 r. miały
tu miejsce 2 wypadki.

2020 r.

Rys. 40 Lokalizacja przejazdów kolejowo-drogowych, na których w latach 2019 – 2020 doszło do więcej niż jednego wypadku w roku

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Rejestru Zdarzeń Kolejowych przy wykorzystaniu map sieci kolejowej PKP PLK.



Analizując dane o wypadkach na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach w Polsce warto 
także spojrzeć na kontekst Unii Europejskiej. W tym 
celu sięgnięto po dane z tzw. wspólnych wskaźni-
ków bezpieczeństwa (CSI), które zbierane są w całej 
UE na podstawie ujednoliconych definicji. Z tego 
względu nie są one w pełni kompatybilne z danymi 
prezentowanymi w innych częściach raportu. 
Najważniejsze różnice dotyczą zakresu analizowanej 
infrastruktury (CSI nie obejmują sieci WKD oraz PKM) 
oraz rodzaju uwzględnianych zdarzeń (CSI obejmują 
jedynie tzw. znaczące wypadki). Mimo tych różnic, 
dane pochodzące z CSI z uwagi na ich dostępność dla 
całej UE pozwalają na ocenę sytuacji Polski w porów-
naniu do innych krajów.

Na wypadkowość w poszczególnych krajach wpływ 
może mieć wiele różnych czynników – liczba prze-
jazdów, ich wyposażenie w urządzenia zabezpiecza-
jące, intensywność ruchu kolejowego i drogowego 
czy wreszcie kultura jazdy w ruchu drogowym. Nie 
wszystkie te czynniki można łatwo przeanalizować 
na podstawie dostępnych danych statystycznych, 

mimo to możliwa jest jednak identyfikacja pewnych 
podstawowych zależności. 

Polska wraz z Niemcami i Czechami otwiera listę 
krajów z największą liczbą znaczących wypadków 
na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach 
w Unii Europejskiej. W 2019 r. było to w sumie 
68 znaczących wypadków, o 13 więcej niż w drugich 
w kolejności Niemczech oraz o 22 więcej niż w trzecich 
Czechach. We Francji odnotowano 38 znaczących 
wypadków, zaś na Węgrzech i w Rumunii po 37 zna-
czących wypadków. Na drugim biegunie znajdują się 
Irlandia, Litwa i Luksemburg, gdzie nie odnotowano 
w 2019 r. żadnego znaczącego wypadku na przejeździe 
czy przejściu.

Wysoka pozycja naszego kraju pod względem liczby 
znaczących wypadków na przejazdach i przejściach 
nie powinna jednak dziwić biorąc pod uwagę wiel-
kość polskiej sieci kolejowej i liczbę przejazdów oraz 
przejść. Wśród pięciu krajów w UE z najwyższą liczbą 
znaczących wypadków na przejazdach kolejowo-

-drogowych i przejściach znalazły się cztery kraje, które 

4.2.3� Wypadkowość�na�przejazdach�
� kolejowo-drogowych�
� i przejściach�w Polsce�
� na�tle�Unii�Europejskiej
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Rys. 41 Liczba znaczących wypadków w krajach Unii Europejskiej w 2019 r. na przejazdach i przejściach na tle liczby przejazdów i przejść 
w danym kraju 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).
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jednocześnie zajmują szczyt listy państw z najwięk-
szą liczbą przejazdów kolejowo-drogowych i przejść. 
Są to Czechy, Francja, Niemcy i właśnie Polska. Istnieje 
zatem wyraźna zależność między liczbą odnotowywa-
nych zdarzeń na przejazdach i przejściach, a liczbą tych 
miejsc na sieci kolejowej. Zależność ta nie jest jednak 
uniwersalna w całej Europie i nie sprawdza się w przy-
padku wszystkich krajów. Przykładowo Szwecja jest 
piątym krajem w UE biorąc pod uwagę liczbę prze-
jazdów i przejść na sieci kolejowej, jednak dochodzi 
na nich do stosunkowo niewielkiej liczby znaczących 
wypadków. Podobnie wygląda to w przypadku Finlandii, 
Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Włoch. W przypadku 
krajów skandynawskich można zakładać, że istotną rolę 
odgrywa niewielka gęstość zaludnienia, co sugeruje 
również Europejska Agencja Kolejowa (obecnie Agencja 
Kolejowa Unii Europejskiej) w jednym ze swoich opra-
cowań7. Przekłada się to na mniejszy ruch na przejaz-
dach i przejściach, a co za tym idzie ograniczone ryzyko 
wystąpienia wypadku. Nie bez znaczenia jest także inna 
kultura jazdy w krajach skandynawskich.

Po przeliczeniu danych o liczbie znaczących wypad-
ków w stosunku do liczby przejazdów i przejść wyła-
nia się nieco inny obraz bezpieczeństwa na przejaz-
dach w Europie. Okazuje się, że kraje z czołówki listy 
pod względem liczby wypadków, po uwzględnieniu 
liczby przejazdów i przejść, nie odbiegają od unijnej 
średniej. Innymi słowy ryzyko wystąpienia znaczą-
cego wypadku na przejeździe w Polsce jest tylko 
nieco wyższe niż w Niemczech, ale za to niższe niż 
w Czechach, Austrii, Holandii czy Belgii. W tym 
ujęciu krajem, w którym najłatwiej o znaczący 
wypadek na przejeździe lub przejściu jest Portugalia, 
która mimo posiadania niewielkiej liczby przejazdów 
kolejowo-drogowych (poniżej 1000), odnotowała 
w 2019 r. aż 16 znaczących wypadków. Na drugim 
biegunie są kraje takie, jak Włochy, Wielka Brytania, 
Szwajcaria czy Norwegia, gdzie rozwiązania sto-
sowane na przejazdach są wyjątkowo skuteczne. 
Mimo większej liczby przejazdów i znacznej pracy 
przewozowej w tych krajach dochodzi do niewielu 
wypadków.

Rys. 42 Liczba znaczących wypadków 
w przeliczeniu na 1000 przejazdów i przejść 
w krajach Unii Europejskiej w 2019 r. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). 
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7 Ulotka „Level crossing safety in the European Union”, Europejska Agencja Kolejowa, 2012.
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Wskaźnik liczby znaczących wypadków w przeliczeniu 
na 1000 przejazdów i przejść wiele mówi na temat sto-
sowanych rozwiązań celem zapewnienia bezpieczeń-
stwa tych newralgicznych miejsc. Takich rozwiązań nie 
należy utożsamiać tylko z urządzeniami zabezpiecza-
jącymi, jak samoczynna sygnalizacja przejazdowa, ale 
należy je rozumieć szerzej – jako  politykę danego kraju 
wyrażającą się także np. w działaniach edukacyjnych 
dla społeczeństwa czy programach inwestycyjnych 
zmierzających do likwidacji przejazdów w poziomie 
torów. W krajach, gdzie omawiany wskaźnik jest 
wysoki, dotychczas stosowane rozwiązania są naj-
wyraźniej niewystarczające. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy może być wiele np. niedostosowanie do warun-
ków lokalnych przejazdu (intensywności ruchu dro-
gowego i kolejowego, widoczności nadjeżdżających 
pociągów i ich prędkości itp.), niska dyscyplina kierow-
ców i kultura jazdy czy awarie i uszkodzenia urządzeń. 

Kolejnym czynnikiem, na który warto spojrzeć anali-
zując kwestię bezpieczeństwa na przejazdach kolejo-
wo-drogowych i przejściach jest zależność z wykonaną 
pracą eksploatacyjną. Im większy ruch pociągów, tym 
statystycznie większe ryzyko wystąpienia zdarzenia. 
W przypadku większości krajów reguła ta się spraw-
dza, choć tradycyjnie znaleźć można od niej wyjątki. 
Są to Włochy i Wielka Brytania oraz w mniejszym 
stopniu Hiszpania i Szwajcaria, gdzie realizowana jest 

wyraźnie wyższa praca eksploatacyjna przy minimalnej 
liczbie wypadków. Przykładowo na hiszpańskiej i pol-
skiej sieci kolejowej wykonywana jest zbliżona praca 
eksploatacyjna (odpowiednio 200 i 254 mln pockm), 
ale liczba znaczących wypadków w Polsce jest ponad 
22 razy wyższa (w Hiszpanii 3 znaczące wypadki przy 
68 w Polsce). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
wyraźnie niższa liczba przejazdów (statystycznie 
w Hiszpanii przejazd kolejowy jest co 5 km linii kolejo-
wej, w Polsce natomiast co 1,5 km). Nie bez znaczenia 
może być także charakter sieci kolejowej – Hiszpania 
posiada ponad 3000 km linii kolejowych wysokich pręd-
kości, na których brak jest przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Znaczna część przewozów dalekobieżnych jest 
zatem realizowana poza konwencjonalną siecią kole-
jową, zmniejszając ryzyko wystąpienia tam wypadku. 

Porównując dane dotyczące liczby znaczących wypad-
ków na przejazdach i przejściach do pracy eksploata-
cyjnej wykonanej w danym kraju, ponownie okazuje 
się, że w tym ujęciu kraje z największą liczbą zdarzeń 
lokują się bliżej europejskiej średniej lub wręcz poniżej. 
W przypadku Polski statystycznie przypada 0,27 zna-
czącego wypadku na mln pockm przy unijnej średniej 
0,20. Wynik Czech jest bardzo zbliżony i wynosi 0,26. 
W krajach Europy Zachodniej z dużą liczbą przejazdów 
i przejść wskaźnik ten jest jednak niższy i wynosi 0,08 
dla Francji czy 0,05 dla Niemiec.
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Rys. 43 Liczba znaczących wypadków na przejazdach i przejściach na tle wykonanej pracy eksploatacyjnej (mln pockm) w 2019 r. 
w krajach Unii Europejskiej 

Źródło: wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) dostępne na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.
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Na tym tle ciekawym przypadkiem, na który warto 
zwrócić uwagę, jest Belgia. Kraj ten odnotowuje dużą 
liczbę znaczących wypadków na przejazdach i przej-
ściach przy relatywnie niewielkiej liczbie takich miejsc 
na sieci kolejowej. Plasuje to Belgię w czołówce zesta-
wienia pod tym względem. Porównując jednak dane 
dotyczące wypadkowości z danymi o pracy eksploata-
cyjnej widać, że główną przyczyną tego stanu rzeczy 
jest bardzo intensywny ruch, jaki panuje na belgijskiej 
sieci kolejowej. Statystycznie przewoźnicy kolejowi 
w Belgii między kolejnymi znaczącymi wypadkami 
wykonują dwa razy większą pracę eksploatacyjną niż 
w Polsce. 

Niewątpliwie czynnikiem, który pomaga ograniczyć 
ryzyko występowania wypadków na przejazdach kole-
jowo-drogowych i przejściach, jest instalacja systemów 
ostrzegawczych i zabezpieczających. Nie jest to jednak 
rozwiązanie zapewniające pełną skuteczność w ograni-
czaniu liczby zdarzeń. Można to zaobserwować zesta-
wiając dane dotyczące liczby znaczących wypadków 
z danymi o stopniu wyposażenia przejazdów i przejść 
w urządzenia zabezpieczające (takie przejazdy okre-
ślane są jako aktywne). Zarówno wśród krajów z dużą, 
jak i małą liczbą wypadków występują takie, które mają 
znaczny udział aktywnych przejazdów i przejść, jak 
i ten, gdzie udział ten jest niewielki. 

Rys. 44 Liczba znaczących wypadków 
na przejazdach i przejściach w przeliczeniu 
na pracę eksploatacyjną (mln pockm) 
w krajach Unii Europejskiej w 2019 r. 

Źródło: wspólne wskaźniki bezpieczeństwa 
(CSI) dostępne na stronie Agencji Kolejowej 
Unii Europejskiej.
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Przykładowo w Norwegii, gdzie aktywnych jest jedynie 
14,59% przejazdów i przejść, w 2019 r. doszło tylko 
do 1 znaczącego wypadku. Podobnie sytuacja wygląda 
w Finlandii, gdzie wyposażonych w urządzenia zabez-
pieczające jest 24,53% przejazdów i przejść, a doszło 
do 6 znaczących wypadków. Inne interesujące przy-
kłady to Belgia i Szwajcaria. Oba kraje mają zbliżoną 
liczbę przejazdów i przejść (odpowiednio 1 700 i 1 547), 
jak również podobny udział przejazdów aktywnych 
(86,82% i 90,24%). Mimo to w Belgii doszło w 2019 r. 
do 15 znaczących wypadków, a w Szwajcarii do jed-
nego. Różnicy tej nie tłumaczy również wielkość pracy 
eksploatacyjnej, która jest niemal dwukrotnie wyższa 
w Szwajcarii. 

Oznacza to, że samo wyposażenie przejazdów w urzą-
dzenia zabezpieczające nie jest uniwersalną receptą 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, jak również nie jest 
wystarczające dla osiągnięcia tego celu. Wiele zależy 
bowiem od innych czynników rzutujących na bezpie-
czeństwo jak dyscyplina kierowców czy adekwatność 
stosowanych rozwiązań do lokalnych warunków 

danego przejazdu m.in. w zakresie iloczynu ruchu. 
Tak jak pokazują to przykłady krajów skandynawskich 
nawet duża liczba niestrzeżonych przejazdów może 
być relatywnie bezpieczna, jeżeli na przejazdach tych 
odbywa się znikomy ruch. Z drugiej strony przykład 
Belgii czy Portugalii pokazuje, że niewielka liczba 
przejazdów w warunkach dużego ruchu kolejowego 
i drogowego może stanowić istotne zagrożenie. 

Przykłady państw Unii Europejskiej pokazują, 
że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-

-drogowych i przejściach to suma wielu czynników. 
Poza likwidacją przejazdów i zastąpieniem ich skrzyżo-
waniami dwupoziomowymi nie ma jednej uniwersalnej 
recepty na poprawę sytuacji. Istotne jest natomiast 
stworzenie kompleksowej strategii, która obejmie 
odpowiednio dopasowany do sytuacji danego kraju 
system rozwiązań. Na potrzebę opracowania takiej 
strategii zwraca także uwagę Agencja Kolejowa Unii 
Europejskiej w ostatnim Raporcie o bezpieczeństwie 
i interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej z 2020 r., 
obejmującym dane za 2019 r.8
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Rys. 45 Liczba znaczących wypadków na aktywnych i biernych przejazdach i przejściach w stosunku do udziału aktywnych przejazdów 
i przejść do wszystkich w 2019 r. 

Źródło: wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) dostępne na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

8 Rok podany w tytule raportu Agencji odnosi się do roku publikacji, a nie do aktualności danych. „Raport o bezpieczeństwie i interoperacyjności kolei w UE 2020” (ang. „Report on railway 
safety and interoperability in the EU 2020”) został sporządzony w 2020 r. i obejmuje dane za 2019 r. Dokument jest dostępny na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej: 
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/library/docs/safety_interoperability_progress_reports/report_on_railway_safety_and_interoperability_in_the_eu_2020_en.pdf
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W 2020 r. Prezes UTK zrealizował 120 kontroli 
w zakresie stanu technicznego, procesu utrzy-
mania i klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Nie są to jednak jedyne działania, w ramach 
których dokonuje się weryfikacji przejazdów. Jest 
to również element kontroli odbywających się 
w zakresie np. funkcjonowania systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwa 
eksploatacji bocznic kolejowych. W sumie w ramach 
działań nadzorczych Prezes UTK poddał w 2020 r. 
sprawdzeniu 478 przejść i przejazdów kolejowo-

-drogowych. To niemal trzy razy więcej skontrolowa-
nych przejazdów niż rok wcześniej, gdy sprawdzono 
168 lokalizacji. 

Głównym celem działań podejmowanych przez 
Prezesa UTK jest zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego, jak również systematyczne 
podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury 
kolejowej. Mając na uwadze, że do największej 
liczby wypadków dochodzi na przejazdach kolejowo-

-drogowych kategorii D i jest to najliczniejsza grupa 
przejazdów, skrzyżowania te podlegają szczególnemu 
nadzorowi. W 2020 r. liczba skontrolowanych prze-
jazdów kategorii D, w odniesieniu do ogólnej liczby 
skrzyżowań poddanych czynnościom kontrolnym, 
wyniosła prawie 55%.

Trzy na cztery kontrole przeprowadzone w 2020 r. 
zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowo-
ści. Odnotowano ich w sumie 508. Przełożyło się 
to na wskaźnik nieprawidłowości dla przejazdu 
kolejowo-drogowego wynoszący 1,06. Dla porów-
nania w 2019 r. stwierdzono 160 nieprawidłowości, 
co sprawiło, że wskaźnik nieprawidłowości osiągnął 
0,98. W 2018 r. sprawdzono 180 przejść i przejazdów 
kolejowo-drogowych stwierdzając 133 nieprawidło-
wości, co dało wskaźnik nieprawidłowości dla prze-
jazdu kolejowo-drogowego na poziomie 0,72. Z roku 

na rok rośnie zatem liczba identyfikowanych niepra-
widłowości średnio na jeden przejazd, co świadczy 
o tym, że kontrole w tym zakresie są niezbędne. 
Realizowane przez Prezesa UTK działania pomagają 
również zarządcom infrastruktury w wyegzekwowa-
niu pewnych obowiązków ze strony zarządców dróg.

W konsekwencji prowadzonych czynności nadzor-
czych w przypadku stwierdzenia naruszenia prze-
pisów dotyczących obowiązków m.in. zarządców 
infrastruktury kolejowej Prezes UTK może nakazać, 
w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości w okre-
ślonym terminie. Natomiast w przypadku stwierdze-
nia, że dalsza eksploatacja infrastruktury kolejowej 
wiąże się z istotnym ryzykiem dla bezpieczeństwa, 
Prezes UTK w drodze decyzji administracyjnej wpro-
wadza ograniczenia ruchu kolejowego.

W 2020 r. w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości 
na przejazdach kolejowo-drogowych wydano łącz-
nie 22 decyzje administracyjne. 7 z nich dotyczyło 
stwierdzenia naruszenia przepisów i nakazu usunięcia 
nieprawidłowości w określonym terminie, natomiast 
15 decyzji dotyczyło wprowadzenia ograniczenia 
ruchu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

WIĘCEJ�KONTROLI�PRZEJAZDÓW

478
przejazdów�kolejowo-drogowych�
i przejść�skontrolował�Prezes�UTK�
w 2020�r.�To�niemal�trzy�razy�więcej�
niż rok�wcześniej.�

Kontrole przejazdów kolejowo-
-drogowych i przejść są jednym 
z priorytetów nadzoru Prezesa UTK 
na najbliższe lata. 

4.2.4� Działania�nadzorcze

Rys. 46 Liczba 
przejść i przejazdów 
kolejowo-drogowych, 
które poddano 
czynnościom 
kontrolnym 
w 2020 r., w podziale 
na kategorie
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Najważniejsze nieprawidłowości identyfikowane 
na przejazdach kolejowo-drogowych pozostają 
podobne, jak w 2019 r. Nadal w dużej mierze 

dotyczą one oznakowania, nawierzchni drogo-
wej, zapewnienia odpowiedniej widoczności czy 
dokumentacji. 

24,2%
kontrole, w których
nie stwierdzono
nieprawidłowości

75,8%
kontrole, w których

stwierdzono
nieprawidłowości

Wyniki kontroli
przeprowadzonych

na przejazdach
kolejowo-drogowych

i przejściach 
w 2020 r.

Rys. 47 Wyniki 
kontroli 
przeprowadzonych 
na przejazdach 
kolejowo-drogowych 
i przejściach w 2020 r.

Tab. 23 Przykłady najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w wybranych obszarach dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych

obszar stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

nieprawidłowości 
w zakresie oznakowania 
i sygnalizacji przejazdu

niekompletne i niezgodne z wymaganiami oznakowanie od strony drogi;

uszkodzone i nieczytelne oznakowanie kilometracji linii kolejowej w obszarze przejazdu; 

brak umiejscowienia wskaźników dotyczących wprowadzonych doraźnych ograniczeń.

nieprawidłowości 
w dokumentacji 
przejazdu 
kolejowo-drogowego

nieprawidłowe prowadzenie metryk przejazdów kolejowo-drogowych;

niezgodne ze stanem faktycznym wyniki badań i pomiarów, zdefiniowanych 
w dokumentacji diagnostycznej;

niespójne zapisy Regulaminu obsługi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia 
z zapisami metryki przejazdu kolejowo-drogowego;

brak opracowanego harmonogramu badań diagnostycznych przejazdów 
kolejowo-drogowych.

uszkodzenie 
nawierzchni przejazdu 
kolejowo-drogowego

nierówności oraz ubytki w nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego;

niewłaściwe utrzymanie stanu asfaltu na dojeździe do płyt skrajnych przejazdu;

zapadnięte płyty oraz zużyty pas uszczelniający na przejeździe;

zanieczyszczone żłobki przejazdowe.

niewłaściwy 
stan techniczny 
infrastruktury kolejowej 
w obrębie przejazdu 
kolejowego

zanieczyszczona i porośnięta roślinnością podsypka w torach w obrębie przejazdu 
kolejowo-drogowego;

brak odwodnienia przejazdu.

nieprawidłowości 
w zakresie 
utrzymania urządzeń 
zabezpieczających 
przejazd 
kolejowo-drogowy

nieodpowiednie barierki zabezpieczające przejście;

niepełne wygrodzenie przejazdu kolejowo-drogowego;

brak odgrodzenia dostępu do toru z ominięciem rogatek na odcinku od rogatki do toru.

inne

brak skutecznej współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej i zarządcą drogi;

niewykonanie zaleceń pokontrolnych z protokołu z badania diagnostycznego;

brak odpowiedniej widoczności.
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Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia pozostają 
od lat krytycznym miejscem z punktu widzenia bez-
pieczeństwa systemu kolejowego. W 2020 r. stało się 
to szczególnie widoczne, gdyż po raz pierwszy wypadki 
na przejazdach i przejściach stanowiły ponad 40% 
wszystkich wypadków, jakie miały miejsce w trans-
porcie kolejowym. Bez ograniczenia ryzyka zdarzeń 
na przejazdach kolejowo drogowych trudno będzie 
zatem o istotną poprawę bezpieczeństwa systemu 
kolejowego. Niestety kolej ma ograniczone możliwości 
przeciwdziałania zdarzeniom w obrębie przejazdów 
kolejowo-drogowych i przejść. Zdecydowaną ich 
większość powodują bowiem użytkownicy przejazdów 
nieprzestrzegający obowiązujących przepisów lub 
wręcz wprost lekceważący stosowane zabezpieczenia. 

Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie 
z ryzykiem jest jego uniknięcie. W przypadku prze-
jazdów kolejowo-drogowych i przejść oznacza 
to budowę�skrzyżowań�dwupoziomowych (wiaduk-
tów lub tuneli) w miejsce istniejących przejazdów 
kolejowo-drogowych lub przejść w jednym poziomie. 
Działania te pozwalają skutecznie wyeliminować 
źródło ryzyka, czyli fakt krzyżowania się linii kolejo-
wej i drogi w jednym poziomie. Wysoka skuteczność 
wymaga jednak również odpowiednich nakładów. 
Przykładowo budowa 300 metrów wiaduktu drogo-
wego to koszt rzędu 19 mln zł netto. 

W 2020 r. na sieci kolejowej PKP PLK wybudowa-
nych lub zmodernizowanych zostało 68�skrzyżowań�
dwupoziomowych. Największy zarządca infrastruk-
tury kontynuuje także realizację kilku projektów 
obejmujących budowę skrzyżowań dwupoziomowych. 
W ramach drugiego etapu projektu „Poprawa bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z dro-
gami" 5 przejazdów kolejowo-drogowych o bardzo 
wysokich iloczynach ruchu zostanie zastąpionych 
skrzyżowaniami dwupoziomowymi. Prace obejmą trzy 
przejazdy w Warszawie oraz dwa w Sulejówku, wszyst-
kie na linii kolejowej nr 2 na odcinku z Warszawy 
do Mińska Mazowieckiego. PKP PLK uruchomiła także 
trzeci etap tego projektu, w ramach którego wybudo-
wane zostaną łącznie 24 obiekty inżynieryjne. Będzie 
to 12 tuneli drogowych bądź wiaduktów kolejowych, 
9 wiaduktów drogowych, 2 przejścia podziemne 
i 1 wiadukt pieszo-rowerowy.

Oprócz budowy skrzyżowań dwupoziomowych, 
konieczna jest dalsza modernizacja�istniejących�
przejazdów połączona z podnoszeniem ich kategorii. 
W efekcie stopniowemu zmniejszeniu ulega liczba 

niezabezpieczonych przejazdów kategorii D na rzecz 
przejazdów kategorii B i C wyposażonych w urzą-
dzenia ostrzegawcze i zabezpieczające. Efekty tych 
działań widoczne są w zmieniającej się w ostatnich 
latach strukturze przejazdów kolejowo-drogowych 
i przejść. W latach 2016 – 2020 udało się zlikwidować 
lub zmodernizować 1 182 przejazdów kategorii D. 
Przez te lata przybyło również 298 przejazdów kate-
gorii B oraz 157 przejazdów kategorii C. Szczegółowe 
zestawienie zmian we wszystkich kategoriach przed-
stawiono w rozdziale 4.2.1. 

Zarówno budowa skrzyżowań dwupoziomowych, 
jak i modernizacja istniejących przejazdów wyma-
gają znaczących nakładów finansowych. Tymczasem 
systemową bolączką utrzymania przejazdów kole-
jowo-drogowych w Polsce jest ponoszenie pełnych 
kosztów tego procesu przez sektor kolejowy. Dochodzi 
zatem do paradoksalnej sytuacji, gdy zarządcy infra-
struktury kolejowej zmuszeni są do finansowania 
inwestycji mających zmniejszyć ryzyko wypadków, 
powodowanych niemal wyłącznie przez kierow-
ców. Z tego względu konieczna jest zmiana�modelu�
finansowania�modernizacji�i utrzymania�przejazdów�
kolejowo-drogowych w taki sposób, aby zapewnić 
bardziej adekwatne rozłożenie ciężaru finansowego 
pomiędzy zarządców infrastruktury i zarządców dróg. 
Partycypowanie zarządców dróg w tych kosztach 
skłoni ich również do bardziej realistycznego spojrze-
nia na zasadność utrzymywania niektórych z nich. 

Historia zdarzeń kolejowych na przejazdach i przej-
ściach pokazuje jednak, że sama ich modernizacja 
nie gwarantuje skutecznego obniżenia poziomu ryzyka. 
W 2020 r. doszło do czterech poważnych wypadków 
na przejazdach kolejowo-drogowych, przy czym aż trzy 
miały miejsce na przejazdach kategorii B lub C, a więc 
w miejscach, gdzie kierowcy ostrzegani są o nad-
jeżdżającym pociągu. Bardzo istotnym czynnikiem 
w ograniczeniu liczby zdarzeń na przejazdach są zatem 
również działania zmierzające do poprawy�stopnia�
przestrzegania�przepisów�przez�kierowców�samocho-
dów. Kierowcy korzystający z przejazdów muszą mieć 
świadomość, że każde naruszenie przepisów będzie 
odnotowane i spotka się z odpowiednią oraz szybką 
reakcją. Działania w tym zakresie powinny być oparte 
na dwóch filarach. 

Pierwszym z nich jest wzmocnienie�mechanizmu�
egzekwowania�obowiązujących�przepisów, tak aby 
kontrola ich przestrzegania odbywała się na więk-
szą skalę i jednocześnie gwarantowała, że wszelkie 

4.2.5� Poprawa�bezpieczeństwa�
� na�przejazdach�
� kolejowo-drogowych�
� i przejściach



naruszenia spotkają się z nieuchronną karą. Spełnienie 
tych warunków możliwe jest jedynie w sytuacji 
automatyzacji procesu i zastosowania urządzeń 
wykrywających naruszenia przepisów, a następnie 
przesyłających tę informację odpowiednim służbom. 
Dobrym przykładem skuteczności takich rozwiązań 
są fotoradary, przed którymi zwalnia zdecydowana 
większość kierowców. Prezes UTK od 2019 r. prowa-
dzi działania ukierunkowane na wdrożenie na sieci 
kolejowej w Polsce systemów przejazdowych opar-
tych o analogiczną zasadę funkcjonowania. W 2020 r. 
po zakończeniu prac koncepcyjnych uruchomiono 
urządzenia, które zostały przetestowane na jednym 
z przejazdów na Śląsku. Szczegółowe informacje w tym 
zakresie można znaleźć w rozdziale 7.2. 

Drugim filarem działań koniecznych dla poprawy 
dyscypliny kierowców jest zaostrzenie�kar�za�narusze-
nia�przepisów w tym zakresie. Obowiązujące stawki 
mandatów są nieadekwatne do zagrożenia, jakie niesie 
nieprzestrzeganie przepisów w obrębie przejazdów 
kolejowo-drogowych, w szczególności tak rażące jak 
objeżdżanie zamkniętych rogatek (zagrożone man-
datem w wysokości 300 zł i 4 punktami karnymi). Aby 
kary miały walor faktycznie dyscyplinujący kierowców 
konieczne jest podwyższenie obowiązujących stawek 
i wprowadzenie nieuchronności kary. 

Uzupełnieniem działań związanych z egzekwowaniem 
przepisów powinny być działania�edukacyjne�wobec�
społeczeństwa. Konieczne jest zwracanie uwagi na nie-
bezpieczeństwa związane z niezachowaniem ostrożno-
ści na przejazdach kolejowo-drogowych i konsekwencje 

powstałych w ten sposób zdarzeń. Aspekty bezpiecz-
nego zachowania w sąsiedztwie torów kolejowych 
i na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach 
są elementem „Kampanii Kolejowe ABC” realizowa-
nej przez Prezesa UTK. Jest ona skierowana nie tylko 
do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale rów-
nież do ich nauczycieli, wychowawców, rodziców czy 
opiekunów, którzy w codziennym życiu mogą także być 
użytkownikami przejazdów kolejowych. Więcej szcze-
gółów o kampanii można znaleźć w rozdziale 8.4. Prezes 
UTK patronuje także kampanii „Bezpieczny przejazd” 
prowadzonej przez PKP PLK od 2005 r. 

W 2020 r. kontynuowane było także wsparcie reali-
zacji projektu dodatkowego oznakowania przejazdów 
unikalnym numerem identyfikacyjnym – tzw. żółtą 
naklejką. Naklejka zawierająca ten numer jest umiesz-
czana w widocznym miejscu w obrębie przejazdu 
kolejowego. Takie oznakowanie przejazdu umożliwia 
dyspozytorom numeru ratunkowego 112 szybkie zlo-
kalizowanie danego miejsca i wysłanie służb we wła-
ściwe miejsce w przypadku zagrożenia. Dyspozytor 
może także szybko poinformować odpowiednich pra-
cowników zarządcy infrastruktury o zagrożeniu i tym 
samym zapobiec zaistnieniu wypadku. Obecnie do sys-
temu włączone są przejazdy wszystkich zarządców 
infrastruktury posiadających autoryzację bezpieczeń-
stwa. W związku z trwającymi inwestycjami, zarówno 
kolejowymi, jak i drogowymi, na podstawie informacji 
otrzymywanych od poszczególnych zarządców Prezes 
UTK wprowadza niezbędne zmiany zapewniające 
aktualność danych. Analizowane są także możliwości 
dalszego rozszerzenia systemu.
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W dwóch poprzednich rozdziałach opisane zostały 
zdarzenia, które zasadniczo można określić jako nieza-
leżne od systemu kolejowego, gdyż źródłem zagroże-
nia w tych przypadkach są czynniki zewnętrzne. W tym 
i kolejnych rozdziałach omówione zostaną wypadki 
i incydenty, których przyczyny mają swoje źródło 
wewnątrz systemu kolejowego. 

Jednym z największych wyzwań dla bezpieczeń-
stwa systemu kolejowego są zdarzenia polegające 

na niezatrzymaniu się przed sygnałami zabra-
niającymi dalszej jazdy bądź uruchomieniu 
pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia. 
Są to zdarzenia kategorii B04 i C44 zgodnie z kla-
syfikacją przyjętą w rozporządzeniu w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów, 
a także sytuacje potencjalnie niebezpieczne kate-
gorii D79. Zdarzenia te są określane również jako 
SPAD – od sformułowania w języku angielskim „signal 
passed at danger”.

Podobnie jak w przypadku większości rodzajów zda-
rzeń, rok 2020 przyniósł również spadek liczby zda-
rzeń SPAD. Odnotowano 100 wypadków i incydentów 
kat. B04 i C44, o 11 mniej niż w 2019 r. (spadek o 10%). 
O połowę zmniejszyła się liczba wypadków kat. B04, 
których odnotowano 14 (28 w 2019 r.). Liczba incy-
dentów wzrosła o 3,6%, z 83 do 86. Zwiększyła się 
również liczba sytuacji potencjalnie niebezpiecz-
nych – z 13 do 20 przypadków, co oznacza wzrost 
o 53,8%.

Od 2017 r. liczba zdarzeń SPAD na polskiej kolei utrzy-
muje się na poziomie 100 lub więcej zdarzeń rocznie. 
Najgorszy pod tym względem był rok 2018, gdy odno-
towano 121 zdarzeń tego rodzaju, w kolejnym roku 
liczba ta spadła do 111. Obecny spadek do 100 zda-
rzeń nie jest informacją bardzo optymistyczną, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę ogólne zmniejszenie się liczby 
zdarzeń na polskiej kolei w 2020 r. Przeliczając liczbę 
zdarzeń SPAD w stosunku do pracy eksploatacyjnej 
okazuje się, że wynik dla 2020 r. jest zbliżony do warto-
ści z 2019 r. i niemal identyczny jak w 2017 r. Z jednej 
strony bowiem spadła liczba zdarzeń SPAD, z drugiej 

jednak obniżyła się również wykonana w 2020 r. praca 
eksploatacyjna.

Zdecydowana większość zdarzeń SPAD miała miej-
sce na sieci kolejowej. Na bocznicach odnotowano 
w 2020 r. jedynie 9 zdarzeń, o 2 więcej niż w 2019 r. 

Aby lepiej poznać przyczyny zdarzeń typu SPAD, 
poddane zostały one szczegółowej analizie pod kątem 
wielu czynników m.in. związanych z wiekiem i stażem 
pracy maszynistów czy czasem występowania danego 
zdarzenia. Niektóre szczegółowe dane niezbędne 
do takich analiz gromadzone są od 2018 r., dlatego 
część porównań dotyczy lat 2018 – 2020. 

W ostatnich pięciu latach do zdarzeń typu SPAD naj-
częściej dochodziło w lipcu i grudniu (po 50 zdarzeń). 
Niewiele mniej, bo 49 zdarzeń, odnotowano w styczniu 
i październiku. Z kolei najmniej zdarzeń SPAD miało 
miejsce w kwietniu (23) i maju (31). Poniżej 40 zdarzeń 
wystąpiło również w lutym. W pozostałych miesiącach 
liczba zdarzeń SPAD utrzymywała się na podobnym 
poziomie – w przedziale między 40 a 50 zdarzeń. 

4.3� Minięcia�sygnałów�„Stój”�
� (zdarzenia�typu�SPAD)

4.3.1� Analiza�zdarzeń�typu�SPAD�
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Wyraźnie więcej zdarzeń przypadało na drugą połowę 
roku – jest to ok. 55% całości. Porównując rozkład zda-
rzeń SPAD w poszczególnych miesiącach z analogicz-
nymi danymi dla wszystkich zdarzeń w obu przypad-
kach widoczny jest wyraźny spadek w kwietniu i maju.

Trudno jest jednoznacznie wskazać przyczyny takiego 
rozkładu miesięcznego zdarzeń SPAD. Ewidentny wio-
senny spadek liczby zdarzeń można wiązać z poprawą 
warunków atmosferycznych, jakie przychodzą wraz 
z tą porą roku. Dodatkowo jest to okres nieco mniej-
szych przewozów, które wzrastają dopiero na czas 
wakacji. To z kolei powoduje również odnotowany 
w tym czasie wzrost liczby zdarzeń SPAD. Okres waka-
cji wiąże się z uruchamianiem dodatkowych pocią-
gów sezonowych do miejscowości wypoczynkowych 

i wydłużeniem relacji dotychczasowych składów. 
Z perspektywy maszynistów oznacza to rozpoczęcie 
obsługi szeregu nowych tras, zatrzymań na innych niż 
dotychczas stacjach i przystankach. Mimo wymagań 
dotyczących znajomości odcinków linii kolejowych, 
efekt nowości w połączeniu z presją wynikającą 
z realizacji rozkładu jazdy sprzyja popełnianiu błędów 

– zwłaszcza w początkowym czasie przewozów w roz-
szerzonym zakresie. Może to tłumaczyć wzrosty liczby 
zdarzeń SPAD na początku wakacji i pewne uspoko-
jenie sytuacji w sierpniu. Dalsze miesiące do końca 
roku to okres stabilizacji liczby zdarzeń SPAD na dość 
wysokim poziomie, co należy tłumaczyć pogorszeniem 
się warunków atmosferycznych i zaleganiem liści 
na torach, co prowadzi do wydłużenia drogi hamowa-
nia pojazdów. 

lp. rok
liczba zdarzeń SPAD 

(wypadków i incydentów)
praca eksploatacyjna (mln 

pockm)
miernik zdarzeń SPAD

1. 2016 79 234 0,3376

2. 2017 102 242,4 0,4208

3. 2018 121 253,6 0,4771

4. 2019 111 253,3 0,4382

5. 2020 100 237,8 0,4205

Tab. 24 Miernik zdarzeń SPAD dla lat 2016 – 2020

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2016 2017 2018 2019 2020

7 12 16 9 5

4 6 12 7 9

6 6 10 13 10

3 3 6 3 8

3 9 8 7 4

10 4 8 9 10

8 12 14 13 3

5 11 9 8 10

3 10 7 16 11

8 8 14 12 7

9 10 12 5 10

13 10 5 9 13

Rys. 49 Miesiące występowania zdarzeń SPAD w latach 2016 – 2020
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Analizie poddano także godzinę doby, w której najczęściej 
dochodzi do zdarzeń SPAD. Największe prawdopodo-
bieństwo takiego zdarzenia występuje w 16 i 17 godzinie 
doby, co wpisuje się także w tendencje obserwowane 
dla ogółu wszystkich zdarzeń. Widoczna jest również 
tendencja zwyżkowa w godz. 7-12. Najmniej zdarzeń 

to godziny nocne, między 1 a 4 godziną doby. Dane 
te korelują z godzinami komunikacyjnych szczytów, przy 
czym wyraźnie widoczny jest nieco inny ich charak-
ter – w godzinach porannych szczyt wygląda na równo-
miernie rozłożony na kilka godzin, podczas gdy po połu-
dniu ma bardziej chwilowy charakter.

Rys. 50 Analiza 
godziny doby 
występowania 
zdarzeń SPAD 
w latach 2016 – 2020
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Przeanalizowano także związek zdarzeń SPAD z porą 
dnia i widocznością. Do 62% zdarzeń dochodzi w porze 
jasnej, pora ciemna to jedynie 33,5% zdarzeń. Również 
widoczność nie stanowi kluczowego czynnika sprzyjają-
cego występowaniu zdarzeń SPAD. Niemal trzy na cztery 
zdarzenia (73,7%) mają miejsce przy dobrej widoczności. 
Utrudniona widoczność wystąpiła jedynie w przypadku 
14% zdarzeń9. Czynniki związane z porą dnia i widoczno-
ścią nie mają zatem kluczowego wpływu na powstawanie 
zdarzeń typu SPAD. 

Do zdarzeń typu SPAD kwalifikowane są wypadki 
i incydenty zaistniałe w różnych okolicznościach i nio-
sące ze sobą różny potencjał zagrożenia. Z tego względu 
analizując zdarzenia SPAD istotna jest nie tylko ogólna 
ich liczba, ale również struktura, czyli określenie, w jakich 
okolicznościach doszło do danego zdarzenia, w szczegól-
ności jakiego rodzaju sygnał został minięty bez zatrzyma-
nia. Można wyróżnić następujące grupy zdarzeń SPAD:

niezatrzymanie się przed wskaźnikiem 
W4 – wskaźnik ten oznacza miejsce zatrzyma-
nia się czoła pociągu przy peronie; w praktyce 
jego pominięcie wiąże się z utrudnioną wymianą 
podróżnych, jeśli część pociągu stoi przy peronie, 
lub koniecznością cofania składu, jeżeli całość 
składu wyjechała poza peron; 

niezatrzymanie się przed semaforem wskazującym 
sygnał „Stój” – potencjalnie najgroźniejsze w skut-
kach zdarzenie, gdyż może doprowadzić do kolizji 
z innym pojazdem kolejowym na skutek wjechania 
w jego drogę przebiegu;

niezatrzymanie się przed tarczą manewrową 
wskazującą sygnał „jazda manewrowa zabro-
niona” – również potencjalnie groźne w skutkach, 
gdyż co prawda ma miejsce w trakcie manewrów 
wykonywanych z ograniczoną prędkością, jednak 
manewrujący skład również może wjechać w drogę 
przebiegu innego pociągu; mniejsze ryzyko tego 

zdarzenia wiąże się również ze stosowaniem 
dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci wykolej-
nic lub drogi ochronnej;  

uruchomienie jazdy bez zezwolenia – rozpoczę-
cie jazdy pojazdem kolejowym bez zezwolenia 
dyżurnego ruchu; zdarzenia te najczęściej skutkują 
uszkodzeniami infrastruktury (rozprucie rozjazdu) 
lub wykolejeniem na zamkniętej wykolejnicy;

inne – grupa zdarzeń, w których pojazd przejeżdża 
poza obowiązujący dla niego punkt zatrzymania 
niebędący wskaźnikiem W4, semaforem lub tarczą 
manewrową; punkt ten może być oznaczony 
np. tarczą zaporową, tarczą zamknięcia toru D1, 
wskaźnikiem We4a zakazującym wjazdu trakcją 
elektryczną na dany tor lub wskaźnikiem W5 ozna-
czającym granice przetaczania.

W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, najczę-
ściej dochodziło do przypadków niezatrzymania się 
przed wskaźnikiem W4. Była to przyczyna 39 zdarzeń 
SPAD w 2020 r. (spadek o 2 zdarzenia względem 
2019 r.), co dało udział na poziomie 39% w odniesieniu 
do ogólnej liczby zdarzeń SPAD. We wcześniejszych 
latach udział ten wahał się w przedziale od 30% 
do 38,2%, jednak w każdym roku był to dominujący 
rodzaj zdarzeń. Kolejne pod względem liczebności 
były przypadki niezatrzymania się przed semaforami 
wskazującymi sygnał „Stój” – w 2020 r. odnotowano 
32 takie przypadki, o 1 więcej niż rok wcześniej. 
Udział tych zdarzeń w poszczególnych latach zamyka 
się w przedziale od 28% do 35%. W 2020 r. wyniósł 
32%. Kolejna grupa zdarzeń SPAD to niezatrzyma-
nie się przed tarczą manewrową wskazującą sygnał 

„jazda manewrowa zabroniona” – w 2020 r. doszło 
do 17 takich zdarzeń. W tym samym roku 5 razy uru-
chomiono pojazd bez zezwolenia, zaś inne przypadki 
zdarzeń kategorii B04 i C44 odnotowano 7 razy. Trzy 
ostatnie grupy zdarzeń wymieniają się wzajemnie 
pozycjami w rankingu pod względem częstotliwości 

9 Zarówno w przypadku pory dnia, jak i widoczności pozostałe zdarzenia brakujące do 100% to zdarzenia, w których komisja kolejowa nie podała stosownych danych o porze dnia lub widocz-
ności w Protokole Ustaleń Końcowych.

2020

2019

2018

2017

2016

39 32 17 5 7

41 31 11 12 16

37 36 17 21 10

39 36 10 8 9

28 22 15 7 6

W4 semafor tarcza manewrowa

uruchomienie bez zezwolenia inne

Rys. 51 Podział 
zdarzeń SPAD 
ze względu na rodzaj 
pominiętego sygnału 
w latach 2016 – 2020
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występowania i mają zmienny udział w zależności 
od roku. 

Komisje kolejowe wskazują na różne przyczyny wystę-
powania zdarzeń SPAD. Wspólnym mianownikiem 
większości z nich jest jednak kluczowa rola tzw. czyn-
nika ludzkiego. Od lat najczęściej wskazywaną przez 
komisje kolejowe przyczyną zdarzeń SPAD jest 
niedostateczna obserwacja przedpola jazdy. W 2020 r. 
odnotowano 58 zdarzeń SPAD z tej przyczyny, co sta-
nowi 58% wszystkich zdarzeń tego rodzaju. Komisje 
kolejowe rzadko są w stanie jednak wskazać, co legło 
u podstaw danego zachowania maszynisty. W poje-
dynczych zdarzeniach wskazywano na zmęczenie lub 
rozproszenie przez rozmowę z drugą osobą w kabi-
nie, jednak w zdecydowanej większości przypadków 
komisja kolejowa nie była w stanie skonkretyzować 
przyczyny niedostatecznej obserwacji przedpola jazdy. 
Obiektywne ustalenie szczegółowych przyczyn zda-
rzenia SPAD jest niezwykle trudne, gdyż w większości 
przypadków komisja może opierać się w tym zakresie 
wyłącznie na zeznaniach maszynisty. Jednak tylko 
ustalenie konkretnej przyczyny zdarzenia umożliwia 
podjęcie skutecznych działań mających zapobiec jego 
ponownemu powstaniu w przyszłości.

Nieco więcej można powiedzieć o przyczynach zda-
rzeń związanych z nieprawidłową obsługą pojazdu lub 
techniką jazdy. W 2020 r. doszło do 20 zdarzeń z tego 
powodu. Najczęściej są one związane ze zbyt późnym 
wdrożeniem hamowania przez maszynistę przed miej-
scem zatrzymania. Pewną rolę w ich zaistnieniu mają 
również niekorzystne warunki atmosferyczne (jak np. 
deszcz, liście na torach czy niska temperatura powodu-
jąca oblodzenie), które przyczyniają się do wydłużenia 
drogi hamowania pociągu. Zbyt późnemu rozpoczy-
naniu hamowania sprzyja również chęć nadrobienia 
opóźnienia. W 2020 r. miało miejsce także jedno 
zdarzenie, którego przyczyną było nieotwarcie kurka 
końcowego powietrza przy lokomotywie po jej pod-
łączeniu do składu pociągu. W połączeniu z brakiem 

przeprowadzenia próby hamulca doprowadziło 
to do potencjalnie groźnego incydentu, na szczęście 
jednak bez następstw. 

Trzecią grupą przyczyn zdarzeń SPAD pod względem 
liczby występowania jest niedostateczne zapoznanie 
się z rozkładem jazdy. Najczęściej przyczyna ta jest 
związana ze zdarzeniami polegającymi na niezatrzy-
maniu się przed wskaźnikiem W4. Maszynista przeko-
nany, że nie zatrzymuje się na danej stacji, przejeżdża 
przez nią bez zatrzymania lub orientuje się zbyt późno 
i zatrzymuje się poza peronem. Zdarzenia tego rodzaju 
występują najczęściej w przypadku przewoźników 
uruchamiających pociągi ze zróżnicowanymi postojami 
w poszczególnych kursach. Dodatkowo zdarzenia 
z tego powodu mogą występować po zmianie rozkładu 
jazdy. 

W 2020 r. odnotowano tylko 2 zdarzenia spowodo-
wane nieprawidłową komunikacją między pracow-
nikami kolejowymi. Zdarzenia tego rodzaju są naj-
częściej związane z niedostatecznym omówieniem 
pracy manewrowej czy niezrozumieniem poleceń 
dyżurnego ruchu. We wcześniejszych latach zdarzenia 
te występowały znacznie częściej – 17 razy w 2018 r. 
i 10 w 2019 r. 

Ostatnia przyczyna, jednak bardzo rzadko wskazy-
wana przez komisje kolejowe, dotyczy prowadzenia 
rozmowy telefonicznej. Bardzo niewielka liczba zda-
rzeń powiązanych z korzystaniem z telefonu komór-
kowego podczas jazdy wzbudza pewne wątpliwości 
Prezesa UTK. Są one również podzielane przez część 
przewoźników kolejowych podczas spotkań Zespołu 
ds. monitorowania bezpieczeństwa. W ocenie jednego 
z nich dekoncentracja maszynisty na skutek korzysta-
nia z telefonu może odpowiadać za ok. 40% zdarzeń 
SPAD. Niewątpliwie aspekt ten powinien być przed-
miotem zainteresowania komisji kolejowej, ilekroć 
dochodzi do zdarzenia, którego przyczyną wydaje się 
być dekoncentracja maszynisty.

niedostateczna obserwacja 
przedpola jazdy

nieprawidłowa obsługa
 pojazdu/niewłaściwa technika jazdy

niedostateczne zapoznanie się 
z rozkładem jazdy

nieprawidłowa komunikacja

uruchomienie pojazdu bez zezwolenia

prowadzenie rozmowy telefonicznej
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Rys. 52 Analiza 
przyczyn wystąpienia 
zdarzeń SPAD 
w latach 2018 – 2020
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Potencjalnie jedną z przyczyn zdarzeń SPAD może 
być zmęczenie maszynisty długotrwałą jazdą. Aby 
zweryfikować, na ile faktycznie jest to prawdo-
podobne, analizie poddano także godzinę pracy 
maszynisty, w której doszło do zdarzenia. Zebrane 
dane wskazują jednak, że statystycznie zdarzenia 
SPAD częściej występują w początkowych godzinach 
pracy maszynistów, ze szczególnym uwzględnieniem 
2 i 3 godziny (odpowiednio 44 i 31 zdarzeń w ciągu 
trzech lat). Jedno na pięć zdarzeń SPAD ma miejsce 
właśnie w tych dwóch godzinach. Liczba zdarzeń 
w kolejnych godzinach stopniowo spada. Najmniej 
zdarzeń SPAD odnotowano w 12 godzinie. Zebrane 
dane nie potwierdzają zatem hipotezy, jakoby zmę-
czenie wykonywanymi obowiązkami wpływało nega-
tywnie na wystąpienie zdarzenia SPAD. 

Innym potencjalnym czynnikiem sprzyjającym wystę-
powaniu zdarzeń SPAD może być doświadczenie 
na stanowisku maszynisty. Jak wynika ze zgromadzo-
nych danych, w największej liczbie zdarzeń biorą udział 
maszyniści ze stażem pracy wynoszącym od 2 do 5 lat. 

Uczestniczą oni w 20% wszystkich zdarzeń SPAD. 
Na drugim miejscu pod tym względem są maszyniści 
ze stażem pracy w przedziale od 20 do 30 lat (udział 
17% w ogólnej puli zdarzeń SPAD). Kolejne miejsca 
zajmują maszyniści ze stażem od 5 do 10 lat (udział 
na poziomie 14%), od 10 do 20 lat (13%), a także poni-
żej roku (13%). Niecałe 7% zdarzeń powodują maszyni-
ści ze stażem od roku do 2 lat. 

Zestawiając powyższe dane z ogólną strukturą stażu 
pracy całej populacji maszynistów można zauważyć 
utrzymującą się tendencję, że maszyniści z krótkim 
stażem pracy (poniżej roku) statystycznie częściej przy-
czyniają się do zdarzeń SPAD niż ich bardziej doświad-
czeni koledzy. Podobnie jak w 2019 r. 13% zdarzeń 
SPAD w 2020 r. spowodowali maszyniści z doświad-
czeniem poniżej roku, którzy stanowili tylko 2% całej 
populacji maszynistów. Proporcjonalnie więcej zdarzeń 
SPAD powodują również maszyniści z doświadczeniem 
od roku do 2 lat oraz od 2 do 5 lat. Te trzy grupy stano-
wiące 22% ogólnej populacji maszynistów uczestniczą 
w aż 40% zdarzeń SPAD.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b.d.

10 9 4

19 11 14

11 7 13

6 9 6

9 11 6

7 13 5

7 5 9

10 9 3

10 5 5

7 7 5

16 4 5

7 4 5

2 17 20

2018 2019 2020

poniżej roku

1 – 2 lata

2 – 5 lat

5 – 10 lat

10 – 20 lat

20 – 30 lat

powyżej 30 lat

b.d.

17 13 12

7 9 8

21 26 18

15 19 13

14 19 9

28 12 17

14 10 13

5 3 10

2018 2019 2020

Rys. 53 Godziny pracy maszynistów uczestniczących 
w zdarzeniach SPAD w latach 2018 – 2020

Rys. 54 Staż maszynistów uczestniczących w zdarzeniach 
SPAD w latach 2018 – 2020
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Ze względu na potencjalne ryzyko związane ze zda-
rzeniami SPAD, podlegają one raportowaniu Agencji 
Kolejowej Unii Europejskiej w ramach wspólnych 
wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Agencja trak-
tuje te zdarzenia jako tzw. zdarzenia poprzedzające 
wypadki, które niosą ze sobą potencjał do przekształ-
cenia się w wypadek lub poważny wypadek w sytu-
acji niewielkiej zmiany okoliczności ich wystąpienia. 
Zdarzenia SPAD w ramach CSI są dodatkowo dzielone 
na te, w których pociąg minął punkt niebezpieczny 
oraz te, w których zatrzymał się wcześniej. Punkt 

niebezpieczny to miejsce, w którym pojazd kolejowy 
znajdowałby się w stanie zagrożenia wypadkiem 
(kolizją z innym pojazdem kolejowym lub drogowym, 
z pieszym itp.).

W 2019 r. w całej Unii Europejskiej odnotowano 
2 980 zdarzeń SPAD, z czego w 79,6% przypadków 
nie został minięty punkt niebezpieczny. Najwięcej 
zdarzeń odnotowano w Niemczech (565), Wielkiej 
Brytanii (338), Rumunii (313), Szwecji (275) i Francji 
(241). Polska znalazła się na 11 miejscu listy, na równi 

poniżej roku 1 – 2 lata 2 – 5 lat 5 – 10 lat 10 – 20 lat 20 – 30 lat powyżej 30 lat b.d.
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Rys. 55 Struktura 
zdarzeń SPAD pod 
względem stażu pracy 
maszynisty na tle 
ogólnej struktury stażu 
pracy maszynistów 
w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).



10 W 2019 r. w Polsce odnotowano 111 zdarzeń SPAD, z czego 7 miało miejsce na bocznicach kolejowych. Dane podawane do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej nie obejmują zdarzeń 
na bocznicach, stąd podana liczba wynosząca 104.
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z Hiszpanią, która odnotowała podobnie jak nasz kraj 
104 zdarzenia10.

Przeliczając podane dane względem pracy eksplo-
atacyjnej okazuje się, że najczęściej do zdarzeń SPAD 
dochodzi w Rumunii. Są to niemal cztery przypadki 
na każdy milion pockm. Na szczycie listy znajdują się 
również Dania (niemal 3 przypadki na mln pockm), 
Szwecja (1,7) oraz Norwegia (1,3). Dla pozostałych 
krajów wskaźnik ten wynosi poniżej 1. Unijna średnia 
to 0,7679. Wskaźnik dla Polski wynosi 0,4096 i plasuje 
się poniżej średniej, na poziomie zbliżonym do wskaź-
nika Słowacji, Hiszpanii i Niemiec.

Jak zastrzega sama Agencja w „Raporcie o bezpie-
czeństwie i interoperacyjności kolei w UE 2020”, 
obejmującym dane za 2019 r., dość duże rozpiętości 

w wynikach pomiędzy niektórymi krajami mogą 
być sygnałem różnic w podejściu do raportowa-
nia zdarzeń. Z tego względu należy zachować 
ostrożność wyciągając daleko idące wnioski na tej 
podstawie. Jednak patrząc na zgromadzone dane 
można zauważyć, że pozycja Polski w tym zesta-
wieniu nie odbiega znacząco od unijnej średniej, 
a co szczególnie istotne – nie odbiega także od krajów 
o podobnej wielkości sieci kolejowej czy sąsiadu-
jących z Polską. Na tle krajów Unii Europejskiej 
nie wydaje się zatem, aby pod względem zdarzeń 
SPAD polska kolej odbiegała od normy. Nie zwalnia 
to jednak podmiotów działających w branży kolejo-
wej w naszym kraju od podejmowania działań zmie-
rzających do ograniczania występowania zdarzeń 
SPAD, gdyż każde z nich może potencjalnie skończyć 
się tragicznie.

Rys. 57 Liczba zdarzeń SPAD na każdy milion 
pockm w krajach UE w 2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).
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4.3.3� Działania�nadzorcze

W 2020 r. przeprowadzono 90 kontroli, w trakcie któ-
rych weryfikacji poddano zagadnienia związane z pra-
cownikami związanymi z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego. Działania nadzorcze podejmowane 
w następujących zakresach: kwalifikacji pracowników, 
czasu pracy maszynistów i składanych przez nich 
oświadczeń oraz ośrodków szkolenia i egzaminowa-
nia maszynistów. W blisko 43% kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości – to niemal o 10 pkt procentowych 
więcej niż w 2019 r. Podjęte czynności nadzorcze 
zakończyły się stwierdzeniem 119 naruszeń, co ozna-
cza, że wskaźnik nieprawidłowości osiągnął war-
tość 1,32. Jest to wzrost w stosunku do 2019 r., gdy 
w 97 kontrolach stwierdzono 111 naruszeń, a wskaź-
nik nieprawidłowości wyniósł 1,14 oraz do roku 2018, 
w którym odbyły się 94 kontrole, podczas których 
stwierdzono 85 naruszeń, a wskaźnik nieprawidłowo-
ści wyniósł 0,90.

W toku działań kontrolnych dotyczących czasu pracy 
i składanych oświadczeń weryfikacji poddaje się 
m.in. harmonogramy pracy maszynisty w kontekście 
wszystkich zatrudniających danego pracownika pod-
miotów, rejestry i dokumentację prowadzoną przez 
podmiot oraz składane oświadczenia o świadczeniu 
lub nieświadczeniu usług na rzecz więcej niż jednego 
podmiotu. W przypadku kontroli dotyczących kwalifi-
kacji osób związanych z bezpieczeństwem prowadzenia 
ruchu kolejowego działania inspektorów UTK skupiają 
się przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji 
dotyczącej zdolności fizycznej i psychicznej, egzaminów, 
szkoleń oraz posiadanych uprawnień. W trakcie działań 
kontrolnych dotyczących ośrodków szkolenia i egzami-
nowania maszynistów sprawdzeniu poddaje się nato-
miast takie zagadnienia jak wyposażenie dydaktyczne, 
kwalifikacje instruktorów i egzaminatorów, wymagania 
dla symulatorów czy proces szkolenia.

Zagadnienia dotyczące prawidłowego wyszkolenia 
pracowników, nabycia odpowiednich uprawnień, jak 
również przestrzegania norm czasu pracy są niezwy-
kle istotne dla stworzenia warunków do bezpiecz-
nego wykonywania przez nich swojej pracy. Czynniki 
te w istotny sposób wpływają również na ryzyko 
występowania zdarzeń SPAD. Mając to na uwadze 
Prezes UTK objął omawiane zagadnienia szczególnym 
nadzorem.

Oprócz realizowanych działań kontrolnych Prezes UTK 
na bieżąco monitoruje również liczbę i charakter zda-
rzeń SPAD występujących u poszczególnych przewoź-
ników. Na tej podstawie podejmowane są interwencje 
pisemne lub odbywają się spotkania Zespołu ds. moni-
torowania bezpieczeństwa. W 2020 r. odbyły się dwa 
spotkania Zespołu poświęcone dwóm przewoźnikom 
pasażerskim, u których zaobserwowano wzrostową 
tendencję liczby zdarzeń SPAD. Pod koniec roku 
zorganizowano również spotkanie Zespołu w szerszej 
formule, którego tematem przewodnim była jakość 
szkolenia kandydatów na maszynistów i działania 
podejmowane w celu jej poprawy. Kanwą dla dysku-
sji na tym spotkaniu Zespołu były wnioski płynące 
z analiz zdarzeń SPAD, wiążące w sposób jednoznaczny 
niski staż pracy maszynistów i prawdopodobieństwo 
uczestnictwa w zdarzeniu SPAD. 

Dodatkowym czynnikiem, który może przyczyniać się 
do występowania zdarzeń SPAD, jest brak odpowied-
niej znajomości szlaku przez maszynistów. Jej zapew-
nienie to szczególnie duże wyzwanie dla małych pod-
miotów, które prowadzą przewozy towarowe. Rynek 
tych przewozów jest na tyle zmienny, że wykonywane 
przejazdy odbywają się po różnych trasach, często 
również w sposób nieregularny. Nie sprzyja to zapew-
nieniu prawidłowej znajomości szlaku dla maszynistów 
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obsługujących dane pociągi. W 2020 r. Prezes UTK 
przeprowadził kontrolę 7 mniejszych przewoźników 
pod tym kątem. Tylko u jednego podmiotu nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Główne stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
braku znajomości szlaku przez maszynistów, błędnych 
lub niepełnych zapisów w prowadzonej dokumen-
tacji i rejestrach czy dysponowania pracowników 
bez znajomości szlaku do realizacji przewozów. 

W przypadku dwóch spółek nieprawidłowości miały 
na tyle systemowy charakter, że wszczęte zostały 
postępowania o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa. 
Stwierdzano również nieprawidłowości w zakresie 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy. 
Mając na uwadze wyniki dotychczasowych kontroli, 
Prezes UTK podjął decyzję o ich kontynuacji w 2021 r., 
tak aby weryfikacją nadzoru nad znajomością szlaku 
maszynistów objąć wszystkich przewoźników i doce-
lowo wyeliminować tego rodzaju nieprawidłowości.

Tab. 25 Główne nieprawidłowości związane z pracownikami związanymi z bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem 
maszynistów

zakres działań nadzorczych najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

czas pracy maszynistów

praca podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim;

niewystarczający czas odpoczynku; 

praca w dwóch podmiotach jednocześnie (zgodnie z przekazanymi harmonogramami praca 
w tym samym czasie w dwóch podmiotach).

składanie 
i przekazywanie 
oświadczeń

niezłożenie oświadczenia w terminie przez pracownika;

nieprzekazanie w terminie oświadczenia o świadczeniu pracy na rzecz więcej niż jednego 
pracodawcy do Prezesa UTK.

kwalifikacje 
pracowników – 
dokumentacja

nieprawidłowe prowadzenie rejestru świadectw maszynistów;

brak nadzoru nad aktualizowaniem i spójnością dokumentów;

brak nadzoru nad należytym prowadzeniem dziennika pouczeń okresowych;

brak aktualizacji wykazu/kart znajomości szlaków/odcinków linii kolejowych.

szkolenia i posiadane 
uprawnienia

brak posiadania znajomości szlaków/odcinków linii kolejowych;

brak nadzoru nad aktualnością badań lekarskich zatrudnionych pracowników;

niewłaściwy nadzór nad sposobem przeprowadzania pouczeń okresowych dla 
maszynistów;

dopuszczenie do wykonywania czynności pracownika bez wymaganych kwalifikacji.

ośrodki szkolenia

brak uczestnictwa pełnej liczby instruktorów i egzaminatorów w konsultacjach; 

przeprowadzenie pouczeń okresowych dla maszynistów przez osoby niewpisane do 
wykazu instruktorów prowadzących szkolenia;

brak wewnętrznych procedur służących zapewnieniu odpowiedniej jakości prowadzonych 
szkoleń i egzaminów lub wdrożonego systemu zarządzania jakością.

komisje egzaminacyjne
przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy przez egzaminatora nieposiadającego adekwatnych 
uprawnień w zakresie kategorii świadectwa maszynisty.



102 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Zdarzenia SPAD znajdują się w obszarze szczególnego 
nadzoru Prezesa UTK, gdyż ich konsekwencje mogą 
być bardzo poważne. Nawet pozornie błahe sytuacje 
związane z pominięciem wskaźnika W4 należy trak-
tować z należytą powagą, gdyż mogą to być pierwsze 
symptomy świadczące o występowaniu głębszego 
problemu związanego np. z wyszkoleniem maszynisty 
czy jego zdolnością do koncentracji. 

W ocenie Prezesa UTK szczególnie istotne dla prze-
ciwdziałania występowaniu omawianych zdarzeń jest 
zintensyfikowanie działań w kierunku właściwego�
wyszkolenia�i sprawdzania�kompetencji�maszyni-
stów. W występowaniu zdarzeń SPAD ponadprze-
ciętny udział mają maszyniści ze stosunkowo krótkim 
stażem pracy. Systemową odpowiedzią na kwestię 
poziomu wyszkolenia maszynistów jest projekt stwo-
rzenia przy Prezesie UTK Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Centrum 
zapewni organizację państwowych egzaminów dla 
kandydatów na maszynistów – zarówno na licencję, 
jak i świadectwo maszynisty. Szerzej projekt ten został 
omówiony w rozdziale 8.2. 

Niezależnie jednak od powołania CEMM, przewoźnicy 
kolejowi muszą samodzielnie i aktywnie podejmować 
działania mające na celu ograniczenie ryzyka występo-
wania zdarzeń SPAD w swoich organizacjach. Na pod-
stawie informacji przekazywanych przez poszcze-
gólne podmioty i dyskusji w trakcie spotkań Zespołu 
ds. monitorowania bezpieczeństwa, stworzony został 
katalog dobrych praktyk (przedstawiony w Tab. 26). 
Podmioty powinny przeanalizować zasadność ich 
wdrożenia w warunkach swojej organizacji.

W ocenie Prezesa UTK działaniem, którego wdro-
żenie powinno być promowane, jest stosowanie 
przez maszynistów metody „wskazuj�i mów”. 
Dotychczasowa analiza zdarzeń wykazuje, że najczę-
ściej do zdarzeń dochodzi w wyniku niedostatecznej 
obserwacji przedpola jazdy, która spowodowana jest 
dekoncentracją maszynisty. Metoda „wskazuj i mów” 
jest szeroko stosowana w krajach azjatyckich w celu 
zwiększania koncentracji na wykonywanych czyn-
nościach. Polega na głośnym powtarzaniu komuni-
katów związanych z obserwowanymi sygnałami lub 
wskaźnikami. Przykładowo, maszynista zauważając 
sygnał na semaforze wskazuje go palcem i głośno 
powtarza znaczenie sygnału lub wskazuje czynności, 
które powinien wykonać. Doświadczenia azjatyckie 
pokazują, że takie połączenie czynności pomaga 
lepiej skupić się maszyniście na wykonywanych 
zadaniach i odpowiednio reagować na obserwowaną 
sytuację, zmniejszając tym samym ryzyko popełnie-
nia błędu.  

Popularność zyskują także rozwiązania�techniczne�
umożliwiające�monitorowanie�przestrzegania�przez�
maszynistów�zakazów obowiązujących w kabinie. 
W tym celu przewoźnicy coraz częściej decydują 
się na montaż kamer obejmujących wnętrze kabiny. 
Nagrania z tych urządzeń mogą być następnie 
okresowo weryfikowane w celu sprawdzenia, czy 
maszynista przestrzega obowiązujących ograniczeń 
np. w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych. 
Nie ulega wątpliwości, że sama świadomość zabudowy 
kamer powinna pozytywnie wpłynąć na zachowanie 
maszynisty. Do pewnego stopnia alternatywnym 
rozwiązaniem w stosunku do kamer jest korzysta-
nie z urządzeń nagrywających dźwięk. Mogą one 
wychwycić ewentualne rozmowy telefoniczne, choć 
nie pomogą w stwierdzeniu, czy maszynista w trakcie 
jazdy nie pisał wiadomości tekstowych lub korzystał 
z innych aplikacji. 

Niezależnie jednak od stosowania rozwiązań technicz-
nych, konieczne jest także kreowanie w organizacji 
odpowiednich warunków sprzyjających budowie�
kultury�bezpieczeństwa�i uwzględniania�czynnika�
ludzkiego w realizowanych działaniach. Maszynista 
nie powinien bać się zgłaszać zdarzeń i powinien także 
mieć świadomość, że zbierane przez komisje kolejowe 
informacje służą przede wszystkim do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa prowadzonych przewozów 
i wyciągania wniosków zapobiegających ich powtarza-
niu się w przyszłości. Cennym pomysłem jest prze-
szkolenie członków komisji kolejowej z odpowiedniego 
budowania pytań, których celem jest jak najbardziej 
dokładne poznanie okoliczności zdarzenia. Pracownicy 
powinni również mieć świadomość tego, jak ważne 
dla organizacji jest unikanie zdarzeń SPAD, a świa-
domość ta powinna być budowana na każdym kroku 
w trakcie spotkań wewnętrznych czy poprzez plakaty, 
piktogramy czy inne formy graficzne przypominające 
o unikaniu zdarzeń SPAD czy dopingujące do lepszego 
działania (np. poprzez wskazywanie czasu, jaki upłynął 
od ostatniego takiego zdarzenia – analogicznie, jak 
w przypadku wyświetlaczy stosowanych na budowach 
odliczających czas od ostatniego wypadku). 

W dłuższej perspektywie jednym z najbardziej obie-
cujących rozwiązań dla zapobiegania zdarzeniom typu 
SPAD jest wdrożenie w Polsce Europejskiego�Systemu�
Sterowania�Pociągiem�(ETCS). Obecnie stosowany 
w naszym kraju system Samoczynnego Hamowania 
Pociągu (SHP) sprawdza jedynie czujność maszynisty 
w określonych punktach trasy. Nie jest w stanie kontro-
lować tempa hamowania pociągu czy nawet odbierać 
sygnałów o konkretnych wskazaniach semafora. Z tego 
względu dopiero wdrożenie w Polsce na większą skalę 
systemu ETCS – zarówno po stronie infrastrukturalnej, 

4.3.4� Zapobieganie�zdarzeniom�
� typu�SPAD



jak i pojazdowej – umożliwi bieżące nadzorowa-
nie prawidłowości pracy maszynisty i uniknięcie 
przypadków przejeżdżania sygnałów „Stój”. Oprócz 
wdrożenia ETCS poziomu 1 i 2 na głównych liniach 
kolejowych zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania 
TSI „Sterowanie”, w ocenie Prezesa UTK konieczne 
jest również wdrożenie ETCS w uproszczonej wersji 

„Limited Supervision” na pozostałej części sieci kolejo-
wej. Docelowo cała polska sieć kolejowa powinna być 
wyposażona w system ETCS zapewniający nadzorowa-
nie pracy maszynisty i pozwalający uniknąć popełniania 
przez niego błędów. Szerzej o działaniach Prezesa UTK 
w obszarze wsparcia wdrażania ERTMS w Polsce można 
przeczytać w rozdziale 7.6.

Tab. 26 Propozycje działań ograniczających ryzyko wystąpienia zdarzenia SPAD

obszar tematyczny proponowane działania

szkolenie

szerokie stosowanie szkoleń na symulatorach celem zapoznania maszynistów 
z postępowaniem w sytuacjach nietypowych, wpływem trudnych warunków 
atmosferycznych na warunki jazdy itp.;

pozyskiwanie informacji o brakach w wiedzy maszynistów lub obszarach wymagających 
dodatkowego szkolenia poprzez mechanizmy anonimowych testów wiedzy lub ankiet;

odtwarzanie podczas szkoleń i pouczeń okresowych nagrań z wideo rejestratorów 
obejmujących okoliczności zaistniałych zdarzeń SPAD;

regularne szkolenia dla maszynistów w zakresie technik utrzymywania koncentracji 
i uwagi;

sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzane przez instruktorów z innych jednostek 
organizacyjnych, nieznających egzaminowanych maszynistów;

wsparcie wykonywania obowiązków

stosowanie metody wskazuj i mów (ang. pointing and calling), w tym także podczas szkoleń 
na symulatorach;

wprowadzenie zasady „sterylnej kabiny”;

doposażenie maszynistów w okulary polaryzacyjne chroniące przed olśnieniem 
słonecznym;

wprowadzenie komunikatów dotyczących stacji najbliższego postoju pociągu 
na terminalach służbowych wyświetlających wewnętrzny rozkład jazdy;

doprecyzowanie w wewnętrznych instrukcjach zasad hamowania pociągów (np. wjeżdżania 
w peron z określoną maksymalną prędkością);

stworzenie dostępnego dla pracowników katalogu nagrań obsługiwanych linii kolejowych, 
umożliwiającego odświeżenie wiedzy na temat danej linii; 

przygotowanie materiałów (biuletynów, nagrań, interaktywnych map) zawierających 
informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych na danej linii kolejowej np. „dzikich 
przejść”, miejsc z ograniczoną widocznością sygnalizatorów lub peronów; 

wprowadzenie zakazu kontaktowania się z maszynistą podczas jazdy pociągu – zakaz 
ten dotyczyłby dyspozytorów i innych pracowników przewoźnika; dyspozytor powinien 
posiadać informację o aktualnym ruchu pociągu np. z czytników GPS i kontaktować się 
tylko podczas postoju pociągu; 

umieszczanie w kabinach pojazdów trakcyjnych naklejek przypominających o bezpiecznych 
zasadach prowadzenia pociągu;

nadzór

wykorzystanie monitoringu w kabinach maszynistów w celu sprawdzenia prawidłowego 
zachowania podczas pracy (np. nieużywania telefonów komórkowych, braku osób 
postronnych);

wprowadzenie mechanizmu wiążącego ocenę pracy instruktorów z późniejszym 
prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez szkolonych przez nich maszynistów;

zwiększenie częstotliwości jazd instruktażowych i jazd kontrolnych dla maszynistów 
z krótkim stażem; 

wykonywanie jazd instruktażowych (krzyżowych) u maszynistów będących pod nadzorem 
innego maszynisty - instruktora (co najmniej 1 jazda krzyżowa w roku przypadająca na 
każdego maszynistę);

przeszkolenie członków komisji kolejowych z zasad odpowiedniego budowania pytań 
i tworzenia warunków do rozmowy sprzyjających kompleksowemu poznaniu okoliczności 
zdarzenia.



Postępujący proces modernizacji polskiej sieci kolejo-
wej sprzyja powstawaniu nowych zagrożeń i wzrostu 
prawdopodobieństwa wystąpienia dotychczasowych. 
Często inwestycje prowadzone są przy częściowym 
utrzymaniu ruchu kolejowego po jednym z torów, 
co stanowi istotne wyzwanie dla zarządców i wyko-
nawców. Z tego względu bezpieczeństwo prac inwe-
stycyjnych jest jednym z obszarów pozostających pod 
szczególnym nadzorem Prezesa UTK.

W tym podrozdziale omówione zostaną zdarzenia zwią-
zane z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi, jak rów-
nież najczęściej identyfikowane nieprawidłowości w toku 
działań nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK. 
Wskazane zostaną również możliwe sposoby przeciw-
działania występowaniu zdarzeń podczas inwestycji. 
Opisany zostanie również obecny stan infrastruktury 
kolejowej w Polsce i jego zmiany, co pozwoli zauważyć 
także pozytywny efekt prowadzonych inwestycji. 

4.4� Zdarzenia�w trakcie�
� prowadzenia�prac�
� inwestycyjnych

4.4.1� Stan�techniczny�infrastruktury�
� kolejowej

Największy polski zarządca infrastruktury, PKP PLK11, 
klasyfikuje stan techniczny poszczególnych jej elemen-
tów do jednej z czterech kategorii: dobry, dostateczny, 
niezadowalający lub zły. Odrębnej klasyfikacji podlegają: 
nawierzchnia kolejowa, podtorze, obiekty inżynieryjne, 
nawierzchnia drogowa w obrębie przejazdów kolejowo-

-drogowych, budowle oraz budynki. 

Z punktu widzenia stanu technicznego najbardziej 
newralgicznym elementem jest nawierzchnia kolejowa. 
Ewentualne nieprawidłowości w zakresie innych ele-
mentów, jak podtorze czy obiekty inżynieryjne, prędzej 
czy później wpłyną na jej stan. Zarządca kwalifikuje stan 
nawierzchni do poszczególnych grup na podstawie poniż-
szych kryteriów:

stan dobry – wymagana tylko konserwacja, 
niezbędne pojedyncze wymiany elementów 
nawierzchni, brak ograniczeń w użytkowaniu;

stan dostateczny – potrzeba wymiany elemen-
tów nawierzchni do 30%, obniżenie prędkości 
rozkładowych lub wprowadzenie ograniczeń 
w użytkowaniu;

stan niezadowalający – konieczna wymiana kom-
pleksowa, znaczne obniżenie prędkości rozkłado-
wych oraz duża liczba ograniczeń w użytkowaniu;

stan niedostateczny – prędkość rozkładowa 
0 km/h (wstrzymanie ruchu kolejowego).

W 2020 r. odnotowano wzrost udziału nawierzchni 
kolejowej będącej w stanie dobrym. Wyniósł on 63,1%, 
o 2,8 pkt procentowego więcej niż rok wcześniej. W efek-
cie zmniejszył się udział torów z nawierzchnią w stanie 

niezadowalającym (spadek o 2,7 pkt procentowego) 
oraz – w mniejszym stopniu – w stanie dostatecznym 
(o 0,3 pkt procentowego). Równolegle o 0,2 pkt procen-
towego wzrósł udział torów z nawierzchnią w stanie 
niedostatecznym. Warto także odnotować, że stan 
innych istotnych elementów infrastruktury kolejowej, jak 
podtorza czy obiektów inżynieryjnych, w odpowiednio 
98,0% i 91,7% przypadków określono jako dobry. 

Na przestrzeni ostatnich lat stopniowo poprawia się 
stan infrastruktury kolejowej. Intensywność tego 
procesu jest różna w poszczególnych latach i związana 
przede wszystkim z cyklem realizacji inwestycji powią-
zanym z kolejnymi okresami budżetowania unijnego. 
Od 2016 r. udział nawierzchni kolejowej w stanie 
dobrym wzrósł o 8 pkt procentowych, o 9,3 pkt pro-
centowego spadł udział nawierzchni w stanie dosta-
tecznym, zaś o 4,8 pkt procentowego – w stanie 
niezadowalającym. Z upływem lat jednak istniejąca 
infrastruktura się starzeje, co spowodowało wzrost 
udziału torów z nawierzchnią w stanie niezadowalającym 
o 6,1 pkt procentowego. 

11 Z uwagi na niewielką długość infrastruktury kolejowej posiadanej przez innych 
zarządców (PKP PLK - 96%, pozostali zarządcy – 4%), a także różny sposób raportowania 
informacji o stanie technicznym, w tym rozdziale wykorzystano wyłącznie dane dotyczące 
infrastruktury kolejowej PKP PLK według stanu na 31 grudnia 2020 r.

BEZPIECZNIEJSZA�INFRASTRUKTURA

Od�2010�r.�udział�torów�z nawierzchnią�
w dobrym�stanie�wzrósł�

o 26,8�pkt�
procentowego.�



Poprawę stanu infrastruktury kolejowej widać rów-
nież analizując dane dotyczące zmian maksymalnych 
prędkości obowiązujących na sieci kolejowej PKP PLK. 
W rozkładzie jazdy 2020/2021 bilans zmian prędkości 
(różnica długości linii, na których odnotowano przyrost 
prędkości i jej spadek) wyniósł +1 279 km. To trzeci 
rok z kolei, gdy wartość ta rośnie, co wskazuje na stop-
niowe oddawanie do użytku kolejnych inwestycji kole-
jowych. Warto także zauważyć, że spadek prędkości 
odnotowano jedynie na 286 km linii.

Obserwowane od rozkładu jazdy 2019/2020 wzro-
sty bilansu zmian prędkości świadczą o wchodzeniu 
w końcową fazę inwestycji finansowanych z perspek-
tywy finansowej UE na lata 2014-2020. W 2023 r. 
upływa termin zakończenia i rozliczenia tych inwesty-
cji. Pierwsze ich efekty w postaci wyremontowanych 
torów zaczynają być oddawane do eksploatacji. Biorąc 
pod uwagę zasady wydatkowania środków unijnych 
jeszcze w kolejnych dwóch rocznych rozkładach jazdy 
należy spodziewać się podwyższonych wskaźników 
zmiany bilansu prędkości. 

W 2020 r. na sieci PKP PLK zmodernizowanych 
lub zrewitalizowanych zostało m.in. 995 km torów, 
1 010 rozjazdów i 335 przejazdów kolejowo-drogowych. 
Dodatkowo wybudowano, zmodernizowano lub zrewi-
talizowano 633 obiekty inżynieryjne, w tym 68 skrzyżo-
wań dwupoziomowych. W branży automatyki PKP PLK 
realizuje działania w zakresie montażu układów 
niezajętości torów na stacjach dotąd niewyposażonych 
w takie urządzenia, wymiany wskaźników kierunku 
przeciwnego W 24 na wykonane w technologii LED czy 
uwzględnienia stanu urządzeń przejazdowych w stacyj-
nych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

SZYBCIEJ�NA�TORACH
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Rys. 59 Ocena 
stanu technicznego 
nawierzchni kolejowej 
na sieci kolejowej 
PKP PLK w latach 
2016 – 2020

Źródło: opracowanie 
własne UTK 
na podstawie 
raportów w sprawie 
bezpieczeństwa 
PKP PLK za lata 
2016 – 2020.



106 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego
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1565

-286
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podwyższenie prędkości obniżenie prędkości bilans zmian prędkości Rys. 60 Zmiany 
prędkości na liniach 
PKP PLK w latach 
2011 – 2020 (w km)

Źródło: opracowanie 
własne UTK 
na podstawie 
raportu w sprawie 
bezpieczeństwa 
za rok 2020 PKP PLK 
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Stan techniczny infrastruktury kolejowej jest ściśle 
skorelowany z procesem jej utrzymania. Prezes UTK 
na bieżąco prowadzi działania kontrolne w tym zakre-
sie. W 2020 r. przeprowadzono 227 kontroli dotyczą-
cych stanu technicznego i procesu utrzymania infra-
struktury kolejowej, w trakcie których stwierdzono 
727 nieprawidłowości. Wskaźnik nieprawidłowości 
wyniósł 3,20, co oznacza wzrost o 0,78 w porówna-
niu do roku poprzedniego (w 2019 r. zrealizowano 
146 kontroli i stwierdzono 354 nieprawidłowości, 
a wskaźnik nieprawidłowości wyniósł 2,42).

Działania kontrolne prowadzone przez Prezesa 
UTK odbywają się w różnych zakresach tematycz-
nych, dotyczących poszczególnych elementów 
infrastruktury kolejowej. Zakresy te dotyczą prze-
jazdów kolejowo-drogowych, obiektów inżynieryj-
nych, sieci trakcyjnej, urządzeń DSAT i sterowania 
ruchem kolejowym czy funkcjonowania ratownictwa 
technicznego. Liczby stwierdzanych nieprawidłowo-
ści różnią się w zależności od zakresu kontroli.

W 2020 r. spadek wartości wskaźnika nieprawidłowo-
ści odnotowano w dwóch obszarach:

stan techniczny i proces utrzymania urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym (-0,75);

stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej 
(-0,08).

Tendencja odwrotna została natomiast stwierdzona 
dla następujących zakresów tematycznych:

stan techniczny i proces utrzymania infrastruk-
tury kolejowej, w tym obiektów inżynieryjnych 
(+1,25);

stan techniczny, utrzymanie i klasyfikacja skrzy-
żowań linii kolejowych z drogami (+0,64) (wskaź-
nik nieprawidłowości dla przejazdu kolejowo–
drogowego w 2020 r. wyniósł 1,06 – w toku jednej 
kontroli weryfikacji można poddać więcej niż 
1 przejazd12);

stan techniczny i proces utrzymania urządzeń 
detekcji stanów awaryjnych taboru (+0,64);

funkcjonowanie ratownictwa technicznego 
zarządców infrastruktury (+0,43).

W wyniku przeprowadzonych kontroli Prezes UTK 
wydaje decyzje administracyjne stwierdzające 
naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
transportu kolejowego oraz nakazujące usunię-
cie tych nieprawidłowości w określonym terminie, 
a także decyzje wprowadzające ograniczenia ruchu 
kolejowego. W 2020 r. Prezes UTK wydał 30 decyzji 
dotyczących naruszeń w zakresie stanu technicznego 
i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz 44 decyzje 
w zakresie ograniczenia ruchu kolejowego.

stan techniczny i proces
utrzymania urządzeń

sterowania ruchem kolejowym

stan techniczny i proces
utrzymania urządzeń detekcji

stanów awaryjnych taboru
DSAT

funkcjonowanie ratownictwa
technicznego zarządców

infrastruktury

stan techniczny i proces
utrzymania sieci trakcyjnej

stan techniczny i proces
utrzymania infrastruktury

kolejowej, w tym obiektów
inżynieryjnych

stan techniczny, utrzymanie 
i klasyfikacja skrzyżowań linii

kolejowych z drogami

1,6

0,85

0,36

1

0,86

1,29

2,71

2,63

2,86

4,11

3,51

4,15

2019 2020 Rys. 61 Wskaźniki nieprawidłowości 
podczas działań kontrolnych dotyczących 
infrastruktury kolejowej w szczegółowych 
zakresach w latach 2019 i 2020

12 Działania nadzorcze związane z przejazdami kolejowo-drogowymi i przejściami zostały szerzej opisane w rozdziale 4.2.4.



Tab. 27 Główne nieprawidłowości pojawiające się w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury kolejowej

zakres działań nadzorczych najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

stan techniczny 
i proces utrzymania 
infrastruktury kolejowej, 
w tym obiektów 
inżynieryjnych

nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni torowej i podtorza;

nieprawidłowe oznakowanie linii kolejowych;

brak realizacji zaleceń i usuwania usterek wskazanych w protokołach diagnostycznych 
w zakresie utrzymania nawierzchni;

nieprawidłowości w protokołach kontroli okresowej;

zły stan techniczny obiektów inżynieryjnych;

brak nadzoru nad obchodami torów;

drzewa i krzewy usytuowane niezgodnie z przepisami;

„dzikie przejścia”.

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

niewłaściwy stan techniczny nawierzchni przejazdów;

nieprawidłowości w oznakowaniu przejazdów;

niewykonanie zaleceń po badaniu technicznym przejazdu;

niewłaściwe utrzymanie żłobków na przejazdach kolejowo-drogowych;

nieprawidłowości w metryce przejazdu;

niespełnienie wymaganych warunków widoczności czoła pociągu z drogi na przejeździe;

niewłaściwa kategoria przejazdu kolejowo-drogowego;

zanieczyszczenie podsypki (zachwaszczenie) w okolicy przejazdu;

niewłaściwy stan odwodnienia przejazdu.

stan techniczny i proces 
utrzymania urządzeń 
sterowania ruchem 
kolejowym

brak usuwania usterek stwierdzanych podczas badań diagnostycznych;

nieprawidłowo prowadzona dokumentacja techniczna urządzeń SRK;

niedostateczny nadzór nad podmiotem świadczącym usługi utrzymania urządzeń SRK;

prowadzenie badań diagnostycznych urządzeń SRK niezgodnie z rocznym harmonogram;

niedostateczna widoczność sygnałów na semaforze.

stan techniczny i proces 
utrzymania sieci 
trakcyjnej

brak właściwego oznakowania informującego o wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej;

brak realizacji zaleceń z kontroli diagnostycznych sieci trakcyjnej;

brak skutecznego nadzoru nad dokumentacją wytwarzaną podczas przeglądów 
okresowych sieci trakcyjnej;

odbiegające od pionu słupy sieci trakcyjnej na linii kolejowej.

stan techniczny i proces 
utrzymania urządzeń 
detekcji stanów 
awaryjnych taboru 
(DSAT)

nieprawidłowy zapis lokalizacji urządzenia DSAT;

instalacja urządzenia DSAT niezgodnie z wymaganiami;

brak odpisów w książce kontroli o analizie alarmów niepotwierdzonych;

brak nadzoru nad prawidłowym działaniem ASDEK i niezwłocznym zgłaszaniem awarii 
do serwisu;

błędnie sporządzone protokoły obsługi technicznej z przeglądu okresowego.

funkcjonowanie 
ratownictwa 
technicznego zarządców 
infrastruktury

nieprawidłowe oznakowanie specjalnego pojazdu kolejowego z napędem;

nieprawidłowe prowadzenie Książki pokładowej pojazdu z napędem;

brak kompletności zapisów w Książce ratownictwa technicznego;

brak posiadania przez pracownika wymaganych dokumentów uprawniających 
do prowadzenia pojazdu kolejowego specjalnego.
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W 2020 r. odnotowano 36 zdarzeń związanych z pra-
cami torowymi, czyli o 31% mniej niż rok wcześniej. 
Mimo tego spadku liczba tych zdarzeń nadal utrzy-
muje się powyżej średniej z lat 2016 – 2018, wynoszą-
cej 20 zdarzeń rocznie. Największy wpływ na spadek 
liczby zdarzeń związanych z inwestycjami miało 
zmniejszenie się liczby wypadków z 22 w 2019 r. 
do 10 w 2020 r. Bez zmian pozostała liczba poważ-
nych wypadków – w 2019 i 2020 r. było po jednym 
takim wypadku. Liczba incydentów zmieniła się nie-
znacznie, z 29 w 2019 r. do 25 w 2020 r.

Zdarzenia kolejowe związane z inwestycjami najczę-
ściej klasyfikowane są do kategorii B09 (Uszkodzenie 
lub złe utrzymanie budowli, np. nawierzchni, mostu 
lub wiaduktu, w tym również niewłaściwe wykony-
wanie robót, np. nieprawidłowy rozładunek mate-
riałów, nawierzchni, pozostawienie materiałów 
i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na torze lub 
w skrajni pojazdu kolejowego, najechanie pojazdu 
kolejowego na elementy budowli) i C51 (Uszkodzenie 
nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, 
również niewłaściwe wykonywanie robót, np. nie-
prawidłowy rozładunek materiałów, pozostawienie 
materiałów i sprzętu (w tym maszyn drogowych) 
na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego). Zdarzenia 
te mają jednak na tyle zróżnicowany przebieg, że 
komisje kolejowe kwalifikują je również do kategorii 
wiodących innych niż B09 i C51. W sumie w latach 
2018 – 2020 zidentyfikowano 28 różnych kategorii, 
do których kwalifikowane były zdarzenia związane 
z pracami torowymi.

Oprócz kategorii B09 i C51 prowadzone inwestycje 
najczęściej przyczyniały się do powstania zdarzeń 
kategorii C60, polegających na najechaniu pojazdu 
kolejowego na przeszkodę (7 zdarzeń w ciągu trzech 
lat), C44 związanych z przejechaniem sygnałów „Stój” 
lub uruchomieniem pojazdu bez zezwolenia (6 zda-
rzeń) oraz B34 dotyczących najechania pojazdu kolejo-
wego na osoby nieuprawnione (6 zdarzeń). 

4.4.2� Analiza�zdarzeń�związanych�
� z inwestycjami
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Rys. 62 Liczba zdarzeń związanych z pracami torowymi 
w latach 2018 – 2020 w podziale na poważne wypadki, wypadki 
i incydenty
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2018 – 2020
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Do zdarzeń przy inwestycjach najczęściej dochodzi 
w okresie wakacyjnym – w czerwcu, lipcu i sierpniu. 
Jest to związane z szeregiem czynników – sezonowym 
zwiększeniem pracy przewozowej na polskiej kolei 
w połączeniu z intensyfikacją robót budowlanych 
z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne. Okres 
wakacyjny to również dobry moment na rozszerzenie 
frontu robót dzięki wprowadzeniu dalej idących ogra-
niczeń w ruchu kolejowym w lokalizacjach, gdzie liczba 
pasażerów jest mniejsza (głównie w aglomeracjach 
i w ich pobliżu). Najmniej zdarzeń związanych z inwe-
stycjami odnotowano w lutym (5 zdarzeń) i wrześniu 
(6 zdarzeń). Spokojnymi miesiącami są również marzec 
i listopad (po 7 zdarzeń).

Analizując tylko rok 2020, najwięcej zdarzeń wystąpiło 
w sierpniu (7 zdarzeń) oraz w styczniu (5 zdarzeń). 
Natomiast najmniej było ich w lutym, gdy nie odnoto-
wano żadnego zdarzenia przy pracach inwestycyjnych, 
oraz w październiku i w listopadzie, gdy wystąpiły 
po 2 zdarzenia.

Do zdarzeń związanych z inwestycjami najczęściej 
dochodziło w wyniku nieprawidłowego zabez-
pieczenia miejsca robót (14 zdarzeń w 2020 r.). 
Polegają one najczęściej na starciu taboru kolejo-
wego z obiektami wchodzącymi w skrajnię czyn-
nego toru – przeważnie pojazdami pracującymi na 
placu budowy (wywrotki, koparki), składowanymi 
materiałami, pozostawionymi narzędziami czy 
wózkami technologicznymi do przewozu narzędzi 
bądź materiałów. Są to również zdarzenia na prze-
jazdach kolejowo-drogowych, do których dochodzi 

z uwagi na brak strzeżenia przejazdu przez pracownika, 
złe oznakowanie lub brak zabezpieczenia przed wjaz-
dem pojazdów nieuprawnionych. 

Kolejną najczęściej występującą przyczyną zdarzeń 
związanych z inwestycjami jest niezachowanie należy-
tej ostrożności w trakcie wykonywania prac. Łącznie 
w ostatnich trzech latach doszło do 12 zdarzeń 
z tego powodu (3 w 2018 r., 5 w 2019 r. i 4 w 2020 r.). 
Najczęściej są to zdarzenia związane z potrąceniem 
pracowników przez pociągi poruszające się po torze 
czynnym w sąsiedztwie placu budowy. W 2020 r. do tej 
grupy zakwalifikowano również zerwanie sieci trakcyj-
nej i uszkodzenie bramek trakcyjnych podczas wykony-
wania prac.

Przyczyną 9 zdarzeń w latach 2018 – 2020 były błędy 
dyżurnych ruchu podczas prowadzenia ruchu pociągów 
po torze czynnym (6 zdarzeń w 2019 r. i 3 zdarzenia 
w 2020 r.). Zdarzenia te najczęściej związane były z nie-
prawidłowym ułożeniem drogi przebiegu w sytuacji, gdy 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostały wyłą-
czone na czas prowadzenia prac. W efekcie prawidłowość 
ułożenia drogi przebiegu nie jest weryfikowana i docho-
dzi do zdarzeń związanych z rozpruciem rozjazdów. 

Osiem razy doszło do zdarzenia wskutek nieprawi-
dłowego wykonania prac. Okoliczności tych zdarzeń 
najczęściej dotyczą nieprawidłowości w zakresie para-
metrów toru (nadmiar tłucznia, brak wystarczającego 
podsypania toru, nadmierna wichrowatość) lub sieci 
trakcyjnej (niewłaściwa regulacja lub zakotwienie). 

W trakcie prac inwestycyjnych dochodzi również do typo-
wych zdarzeń występujących ogólnie w systemie kole-
jowym. W latach 2018 – 2020 ośmiokrotnie wystąpiły 
zdarzenia typu SPAD, przy czym w 2020 r. jedno zda-
rzenie polegało na niezatrzymaniu pojazdu kolejowego 
przed semaforem przy prowadzeniu prac inwestycyjnych, 
a drugie na rozpoczęciu jazdy bez zezwolenia. Do 7 zda-
rzeń doszło również z winy użytkowników przejazdów 
kolejowo-drogowych zlokalizowanych w obrębie 
prowadzonych prac inwestycyjnych (5 zdarzeń w 2019 r. 
i 2 zdarzenia w 2020 r.).
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Rys. 64 Rozkład zdarzeń związanych z pracami inwestycyjnymi 
w poszczególnych miesiącach w latach 2018 – 2020
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Nieprawidłowe�zabezpieczenie�miejsca�
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51%
zdarzeń�związanych�z pracami�
inwestycyjnymi�na�sieci�kolejowej. 



W 2020 r. czterokrotnie prawidłowa reakcja 
pracowników zapobiegła poważniejszym skutkom zda-
rzeń podczas prac inwestycyjnych. Rok wcześniej zda-
rzenia bez następstw odnotowano raz, a w 2018 r. ani 
razu. Podczas prac inwestycyjnych w 2020 r. zginęła 
jedna osoba, o 2 mniej niż rok wcześniej. Typowymi 
konsekwencjami zdarzeń podczas prac inwestycyjnych 
są starcia pociągu z różnymi obiektami skutkujące 
uszkodzeniami poszycia, wybitymi szybami itp. Często 

dochodzi także do uszkodzeń infrastruktury (zerwanie 
sieci trakcyjnej, uszkodzenie konstrukcji wsporczych 
czy rozprucie rozjazdów) oraz taboru. Ostatnia 
klasyfikacja dotyczy uszkodzeń powstałych  w inny 
sposób aniżeli wskutek starcia z obiektami związanymi 
z prowadzonymi pracami. Mogą to być np. przypadki 
połamania pantografów wskutek zerwania sieci trak-
cyjnej przez pracującą koparkę albo wskutek nieprawi-
dłowego montażu sieci).
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Rys. 66 Podział 
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z pracami torowymi 
z lat 2018 – 2020 
z uwagi na skutki
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Inwestycje infrastrukturalne prowadzone w syste-
mie kolejowym stanowią szczególny przypadek, gdy 
w ramach systemu kolejowego na dużą skalę ope-
rują podmioty i ich pracownicy spoza tego systemu. 
W takiej sytuacji na zarządcy infrastruktury spoczywa 
szczególna odpowiedzialność dotycząca nadzorowania 
ryzyka związanego z zaangażowaniem podmiotów 
zewnętrznych. Zarządca infrastruktury musi wery-
fikować kompetencje dostawców i wykonawców 
usług związanych z bezpieczeństwem, jak również 
sprawdzać i nadzorować stan bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego oraz efekty wykonywanych przez wyko-
nawcę lub dostawcę procesów. Działania te muszą 
dotyczyć także szeregu podwykonawców, jak również 
pracowników.

Mając na uwadze kompleksowość tego zagadnienia 
i potencjalne ryzyko z tym związane, Prezes UTK regu-
larnie prowadzi kontrole dotyczące bezpieczeństwa 
prowadzenia prac inwestycyjnych. W 2020 r. prze-
prowadzono 32 kontrole w tym zakresie, w wyniku 
których stwierdzono 49 nieprawidłowości. Przełożyło 
się to na wskaźnik nieprawidłowości wynoszący 1,53, 
nieznacznie niższy niż rok wcześniej, gdy wyniósł on 
1,54. Nieprawidłowości stwierdzano w 34% przypad-
kach kontroli.

Nieprawidłowości formułowane w trakcie kontroli 
prowadzonych inwestycji dotyczą wielu obszarów. 
Szczególnie niepokojące jednak są te dotyczące 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów. 
Zdarza się, że na placu budowy nie ma sygnali-
sty, odpowiedzialnego za ostrzeganie pracowni-
ków o zbliżającym się pociągu. Wątpliwości budzi 
także brak odpowiedniego wyposażenia i prze-
szkolenia sygnalisty. Kompetencje i kwalifikacje 
pracowników są kolejnym obszarem, w którym 
często występują nieprawidłowości. Pracownicy 
nie posiadają odpowiednich upoważnień lub zezwo-
leń do pracy na obszarze kolejowym, z czym wiąże 
się brak odpowiedniego przeszkolenia w zakresie 
zasad bezpiecznego wykonywania prac na tym 
obszarze.

Każdorazowo Prezes UTK po realizowanych 
działaniach kontrolnych zobowiązuje podmioty 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
Zarządca infrastruktury jest również zobowią zywany 
do wzmocnienia nadzoru nad podmiotami 
realizującymi prace. Z uwagi na szereg trwających 
i rozpoczynanych inwestycji, Prezes UTK będzie 
kontynuował działania nadzorcze w tym zakresie 
w kolejnych latach.

4.4.3� Nadzór�nad�bezpieczeństwem�
� procesu�inwestycyjnego

66%
kontrole, w których
nie stwierdzono
nieprawidłowości

34%
kontrole, w których

stwierdzono
nieprawidłowościWyniki kontroli

przeprowadzonych
w zakresie bezpieczeństwa

prowadzenia
prac inwestycyjnych

w 2020 r. 
Rys. 67 Wyniki 
kontroli 
przeprowadzonych 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
prowadzenia prac 
inwestycyjnych 
w 2020 r.



Tab. 28 Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia prac inwestycyjnych

obszar stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

kwalifikacje i szkolenie 
pracowników

nieaktualne badania lekarskie;

brak zapoznania z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / brak wymaganych szkoleń BHP;

wykonywanie czynności przez pracowników nieposiadających odpowiednich upoważnień/
uprawnień;

brak zapoznania pracowników z regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 
kolejowego;

brak znajomości przez sygnalistę podstawowych sygnałów.

dokumentacja

brak dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy; 

brak świadectwa sprawności technicznej na pojeździe dwudrogowym oraz np. brak 
naniesienia na pojeździe dwudrogowym aktualnej daty wykonanego przeglądu czy 
brak wpisu w świadectwie sprawności technicznej kolejowego identyfikatora pojazdu 
kolejowego zarejestrowanego w krajowym rejestrze pojazdów NVR;

brak „projektu zabezpieczenia miejsca robót”;

wpisy w dokumentacji przez osoby nieupoważnione przez zarządcę infrastruktury;

nieujęcie w regulaminie tymczasowym wszystkich istotnych informacji związanych 
z wykonywaniem robót.

organizacja robót

na terenie robót brak kierownika i sygnalisty;

powodowanie ciągłych usterek w infrastrukturze;

nieprzestrzeganie terminów powoływania komisji odbiorów technicznych/niewykonywanie 
zaleceń z protokołów odbiorów technicznych;

nieprzestrzeganie harmonogramu przyjętego w regulaminie tymczasowym prowadzenia 
ruchu;

brak wzajemnej wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa.

zabezpieczenie miejsca 
robót

niewłaściwe osygnalizowanie miejsca robót;

uszkodzone wygrodzenie strefy niebezpiecznej oraz niewłaściwy sposób ustawienia 
urządzeń zabezpieczających, uniemożliwiających wejście osób do strefy zagrożenia;

niewłaściwa liczba sygnalistów w obrębie toru;

brak zachowania skrajni;

brak zabudowanej wykolejnicy/brak prawidłowo zamontowanej tarczy D1/ brak kozłów 
oporowych.

prowadzenie ruchu 
kolejowego

brak pełnego wyposażenia sygnalisty;

brak zapewnienia łączności radiowej pomiędzy sygnalistami a dyżurnymi ruchu;

brak posiadania przez sygnalistę wyciągu z aktualnego rozkładu jazdy;

brak strzeżenia przejazdów kolejowo-drogowych.
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Rok 2020 przyniósł obniżenie liczby zdarzeń związa-
nych z realizacją prac inwestycyjnych, jednak nadal 
pozostają one istotnym czynnikiem ryzyka. Z tego 
względu Prezes UTK przypomina zestaw rekomendacji 
opracowanych jeszcze w 2019 r. w wyniku posiedzenia 
Zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa, poświęco-
nego zdarzeniom związanym z inwestycjami.

Wypadki i incydenty związane z pracami inwestycyj-
nymi w dużej mierze są efektem nieprzestrzegania 
obowiązujących procedur i niezachowania ostroż-
ności przez pracowników na placu budowy. Z tego 
względu w ocenie Prezesa UTK kluczowe jest pod-
noszenie�kompetencji�pracowników w zakresie 
zasad bezpiecznego wykonywania prac na obszarze 
kolejowym. Odpowiedzialność w tym zakresie spada 
przede wszystkim na wykonawców i podwykonawców 
inwestycji, którzy zatrudniają pracowników obecnych 
na placu budowy. Warto przy tym stale przypominać 
pracownikom o kwestiach związanych z bezpieczeń-
stwem cyklicznie omawiając ewentualne zdarzenia 
i sytuacje potencjalnie niebezpieczne na okresowych 
odprawach. Pracownicy powinni także mieć dostęp 
do broszur informacyjnych wskazujących reguły 
bezpiecznego zachowania, w szczególności w pobliżu 
czynnych torów kolejowych. Warto również wykorzy-
stywać nowoczesne formy prezentacji treści szkole-
niowych np. filmy obrazujące zagrożenia na budowie 
prowadzonej przy czynnym torze kolejowym czy 
zwracające uwagę na najczęstsze nieprawidłowości. 

Dobrą praktyką jest także czerpanie z wiedzy innych 
i wzajemna wymiana�doświadczeń o zagrożeniach 
i wdrożonych środkach zapobiegawczych. Wiedza 
ta może pochodzić z innych placów budowy tej samej 
firmy lub od podmiotów współpracujących. 

Specyficzną cechą placów budowy jest zaangażowa-
nie pracowników wielu firm – głównego wykonawcy 
lub wykonawców i szeregu podwykonawców. Należy 
pamiętać, że wszelka informacja o zagrożeniach 
na placu budowy czy zasadach związanych z bezpie-
czeństwem musi bezwzględnie docierać do wszystkich 
podwykonawców. Oprócz tradycyjnych szkoleń, sposo-
bem na dotarcie z tą informacją może być wykorzysta-
nie cyklicznych narad koordynacyjnych czy sporządza-
nie biuletynów opisujących nieprawidłowości i dobre 
praktyki. Ważne jest także, aby podmiot zatrudniający 
podwykonawców nadzorował zgodność wykonywanej 

pracy z obowiązującymi wymaganiami i procedurami, 
a w razie potrzeby dysponował również narzędziami 
umożliwiającymi egzekwowanie wymagań z zakresu 
bezpieczeństwa np. poprzez kary pieniężne. Warto 
pamiętać o aspektach bezpieczeństwa zawierając 
wszelkiego rodzaju umowy i kontrakty. 

Bardzo istotną rolę do odegrania w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa prac inwestycyjnych ma zarządca 
infrastruktury. Do jego obowiązków należy nadzór nad 
ryzykiem związanym z zaangażowaniem wykonaw-
ców i kontrola dostawców. Zarządca powinien zatem 
niezwłocznie reagować i podejmować działania w kie-
runku dyscyplinowania�wykonawców w przypadku 
stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości. Punktem 
wyjścia do tych działań powinno być oczywiście zwięk-
szenie liczby kontroli realizowanych na placu budowy. 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości zarządca 
powinien dysponować skutecznymi instrumentami 
dyscyplinowania wykonawców, w szczególności o cha-
rakterze finansowym. 

W celu trwałego zmniejszenia liczby zdarzeń przy 
inwestycjach, oprócz działań nakierowanych na szko-
lenie pracowników i egzekwowanie obowiązujących 
procedur, konieczne jest również wdrożenie�dodat-
kowych�rozwiązań�technicznych. W ocenie Prezesa 
UTK na placach budów realizowanych przy czynnych 
torach kolejowych standardem powinno być odgra-
dzanie czynnego toru barierami utrudniającymi 
przypadkowe wejście pracowników w skrajnię toru, 
jak również ograniczającego możliwość jej naruszenia 
przez składowane materiały. W celu zabezpieczenia 
pracowników przed potrąceniami przez pociąg należy 
także stosować automatyczne systemy ostrzegające 
pracowników przed nadjeżdżającym pociągiem.

W ocenie Prezesa UTK obiecującym kierunkiem 
działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa prac 
inwestycyjnych jest uwzględnienie kryteriów 
dotyczących bezpieczeństwa w postępowaniach 
przetargowych ogłaszanych przez zarządcę infra-
struktury. Proponowane rozwiązania mogłyby mieć 
różny charakter: zmierzać do zdyskwalifikowania 
lub zmniejszenia szans wyboru wykonawców, którzy 
nie przestrzegają wymagań w zakresie bezpieczeń-
stwa albo premiować podmioty, które zobowiążą się 
do stosowania ponadprzeciętnych systemów zabez-
pieczeń placu budowy.

4.4.4� Zapobieganie�zdarzeniom�
� w trakcie�prac�inwestycyjnych
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Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym 
na bezpieczeństwo przewozów jest stan tech-
niczny pojazdów kolejowych. Nieprawidłowe 
utrzymanie pojazdu kolejowego, w szczególności 
elementów jego układu biegowego, może dopro-
wadzić do groźnego w skutkach zdarzenia. W tym 
rozdziale informacje o stanie technicznym pojazdów 

kolejowych eksploatowanych w Polsce przedsta-
wiono z kilku perspektyw: na podstawie samooceny 
dokonanej przez przewoźników kolejowych, przez 
pryzmat zdarzeń kolejowych związanych ze stanem 
technicznym taboru oraz z perspektywy działań 
nadzorczych realizowanych przez Prezesa UTK 
w tym obszarze.

4.5� Awarie�i usterki�taboru

4.5.1� Stan�techniczny�taboru�
� kolejowego

Przewoźnicy kolejowi corocznie przekazują w rapor-
tach w sprawie bezpieczeństwa dane o eksplo-
atowanym przez siebie taborze kolejowym, w tym 
dotyczące jego stanu technicznego. Aby usystematy-
zować przekazywane informacje wdrożona została 
klasyfikacja pojazdów na pięć grup pod kątem stanu 
technicznego:

bardzo dobry – pojazd użytkowany i zbudowany 
lub zmodernizowany w okresie ostatnich 5 lat 
oraz taki, który miał wykonaną naprawę okresową 
w ostatnich dwóch latach;

dobry – pojazd użytkowany i zbudowany lub 
zmodernizowany w okresie powyżej 5 lat temu 
oraz taki, który miał wykonaną naprawę okresową 
w przedziale od 2 do 5 ostatnich lat;

dostateczny – pojazd użytkowany, który miał 
wykonaną naprawę okresową powyżej 5 lat temu;

niezadowalający – pojazd wyłączony z użytkowa-
nia przez ponad 6 miesięcy, oczekujący na wykona-
nie naprawy okresowej (modernizacji);

zły – pojazd wyłączony z użytkowania przez 
ponad 6 miesięcy, nie przewidziany do wykonania 
naprawy okresowej (modernizacji) lub pojazd prze-
znaczony do kasacji.

Te kryteria bazują na dwóch zasadniczych elemen-
tach: po pierwsze faktycznym użytkowaniu pojazdu, 
a po drugie na upływie czasu od jego produkcji lub 
ostatniej naprawy. Kryteria te pozwalają przewoź-
nikom dokonać oceny posiadanego taboru w sposób 
obiektywny, gdyż odnoszą się do konkretnych 
i łatwych do weryfikacji czynników.

W 2020 r. przewoźnicy kolejowi zdecydowanie naj-
wyżej ocenili stan techniczny wagonów pasażerskich, 
gdzie 100% pojazdów oceniono jako w stanie bardzo 

Tab. 29 Ogólna ocena stanu technicznego taboru kolejowego użytkowanego przez przewoźników kolejowych w 2020 r. 
(stan na 31 grudnia 2020 r.)

lp. rodzaj pojazdu
stan techniczny

bardzo dobry dobry dostateczny niezadowalający zły

1. lokomotywy spalinowe 24,8% 30,9% 9,1% 26,3% 8,9%

2. lokomotywy elektryczne 31,7% 27,9% 11,7% 25,5% 3,2%

3. elektryczne zespoły trakcyjne 51,9% 29,9% 5,3% 10,6% 2,3%

4. spalinowe zespoły trakcyjne 32,5% 52,7% 10,8% 3,4% 0,5%

5. spalinowe wagony silnikowe 15,7% 60,2% 16,9% 1,2% 6%

6. wagony pasażerskie 93,1% 6,9% 0% 0% 0%

7. wagony towarowe 26,1% 41,7% 16,2% 14% 2%

8. pojazdy specjalne 20,2% 72,6% 4,2% 2,2% 0,8%

9.

pozostałe - wagony budowy 
specjalnej, wagony techniczno-
gospodarcze, parowozy, wózki 
motorowe, drezyny itp.

47,7% 22,2% 3,7% 16,7% 9,7%



dobrym i dobrym. Wysoko został oceniony również 
stan techniczny pojazdów specjalnych (w stanie 
bardzo dobrym i dobrym jest aż 92,8%), spalinowych 
zespołów trakcyjnych (85,2%), elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych (81,8%) oraz spalinowych wagonów 
silnikowych (75,9%). Na przeciwnym biegunie znalazły 
się lokomotywy spalinowe i elektryczne, gdzie odpo-
wiednio tylko 55,7% i 59,6% pojazdów oceniono jako 
będące w stanie bardzo dobrym i dobrym. 

Największą zmianę w stosunku do 2019 r. odnoto-
wano w przypadku wagonów pasażerskich. W 2019 r. 
przewoźnicy zadeklarowali, że 72% tego typu taboru 
jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, w 2020 r. 
deklaracja taka dotyczyła 100% wagonów. Oznacza 
to wzrost o 28 pkt procentowych. Udział pojazdów 
specjalnych w stanie bardzo dobrym i dobrym wzrósł 
o 8 pkt procentowych, zaś spalinowych wagonów 
silnikowych oraz zespołów trakcyjnych o 7 pkt procen-
towych. W przypadku pozostałych rodzajów taboru 
zmiany były niewielkie – rzędu 2-3 pkt procentowych. 
Jedynym rodzajem taboru, którego stan techniczny 
w 2020 r. oceniono na niższym poziomie niż rok wcze-
śniej, były elektryczne zespoły trakcyjne (spadek z 84% 
pojazdów w stanie bardzo dobrym i dobrym w 2019 r. 
do 82% w 2020 r.).

Pod względem oceny stanu technicznego od pozosta-
łych rodzajów taboru kolejowego wyraźnie odróżniają 
śię lokomotywy spalinowe i elektryczne oraz – w nieco 
mniejszym stopniu – wagony towarowe. Stosunkowo 
duże grupy tych pojazdów są w stanie niezadowalają-
cym, a więc oczekują wykonania naprawy okresowej lub 
modernizacji – dla lokomotyw to jedna czwarta całej floty, 
dla wagonów towarowych 14%. Również jeden na dzie-
sięć elektrycznych zespołów trakcyjnych jest przed wyko-
naniem naprawy okresowej lub modernizacji.

Cenną wskazówką określającą stan techniczny pojaz-
dów kolejowych jest również ich wiek. Odpowiednie 
utrzymanie jest w stanie ograniczyć wpływ tego czyn-
nika na awaryjność pojazdów, jednak im pojazd jest 
starszy, tym jest to trudniejsze. Statystycznie najstar-
sze są lokomotywy spalinowe (średni wiek na pozio-
mie 43,38 lat) i elektryczne (33,19 lat) oraz wagony 
pasażerskie (31,59 lat). O ok. 6 lat niższa jest średnia 
wieku elektrycznych zespołów trakcyjnych, zaś średni 
wiek spalinowych pojazdów trakcyjnych i wagonów 
silnikowych oraz elektrycznych wagonów silnikowych 
zawiera się w przedziale 14 – 17 lat. Szczegółowe dane 
w tym zakresie są zawarte „Sprawozdaniu z funkcjono-
wania rynku transportu kolejowego za 2020 r.” opubli-
kowanym przez Prezesa UTK13.

lokomotywy
spalinowe

54%

53%

56%

lokomotywy
elektryczne

62%

57%

60%

elektryczne zespoły
trakcyjne

67%

84%

82%

wagony pasażerskie

60%

72%

100%

wagony towarowe

54%

66%

68%

pojazdy specjalne

88%

85%

93%

83%

75%

82%

spalinowe wagony silnikowe
lub zespoły trakcyjne

2018 2019 2020 Rys. 68 Udział taboru kolejowego 
w stanie bardzo dobrym i dobrym w latach 
2018 – 2020

Źródło: Opracowanie własne UTK 
na podstawie Raportów w sprawie 
bezpieczeństwa przewoźników kolejowych 
za lata 2018 – 2020

13 https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/17663,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-transportu-kolejowego-2020.html
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Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie poważnych 
wypadków, wypadków i incydentów wyróżnić można 
8 kategorii zdarzeń kolejowych, które są zwią-
zane ze stanem technicznym taboru kolejowego. 
Są to kategorie 10, 11, 24, 37, C53, C54, C55 i C68. 
Kategorie 10 i C53 dotyczą usterek pojazdów z napę-
dem, 11 i C54 usterek wagonów, 24 i C55 wystąpie-
nia pożaru w pociągu, zaś 37 i C68 rozerwania składu 
pociągu. 

W 2020 r. doszło do 462 zdarzeń w tych kategoriach, 
co oznacza spadek o 19,5% względem roku poprzed-
niego. Zmiana ta jest więc niemal identyczna jak 
analogiczny wskaźnik liczony dla wszystkich wypad-
ków (-22,6%). Nie zmienił się najczęściej występujący 
rodzaj zdarzenia - incydenty kategorii C68, zwią-
zane z rozerwaniem składu pociągu, bez zbiegnięcia 
wagonów. Odnotowano 221 zdarzeń tej kategorii 
w 2020 r., przy 261 rok wcześniej (spadek o 15,3%). 

B10

B11

B24

C53

C54

C55

C68

239 229 189

329 26

64 1

2614 9

15 0

3124 27

2125 15

1 221

2018 2019 2020

2019 2020

zmęczenie materiałowe
haka cięgłowego (sprzęgu)

niewłaściwa obsługa składu
przez maszynistę

awaria systemu 
CA/SHP lokomotywy

gwałtowna zmiana siły
pociągowej

inne

122 88

36 54

17 27

16 13

912

812

411

310

25 15

osłabienie struktury materiałowej
haka (sprzęgu) – stare uszkodzenie

niewłaściwe zabezpieczenie śrub
zabezpieczających sworzeń aparatu cięgła

nieprawidłowe skręcenie elementów układu
cięgłowo-zderznego podczas zestawienia składu

niejodnolita struktura materiału drąga
haka cięgłowego w miejscu przełomu

Rys. 69 Wypadki 
i incydenty 
związane ze stanem 
technicznym taboru 
kolejowego w latach 
2018 – 2020

Rys. 70 Przyczyny 
zdarzeń kategorii C68 
w latach 2019 – 2020

4.5.2� Zdarzenia�związane�ze�stanem�
� technicznym�taboru�
� kolejowego
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Drugą pod względem liczebności zdarzeń kategorią 
były incydenty C54 (usterki wagonów stwierdzone 
przez DSAT i potwierdzone w warunkach warszta-
towych lub stwierdzone przez personel), których 
w 2020 r. było 189 (przy 229 rok wcześniej, spadek 
o 17,5 %). Pozostałe kategorie zdarzeń występowały 
znacznie rzadziej, przy czym zdarzeń kategorii 37 
w 2020 r. podobnie jak w latach ubiegłych nie odno-
towano w ogóle.

W przypadku incydentów kategorii C68 komisje kole-
jowe najczęściej wskazywały jako przyczynę zdarze-
nia osłabienie struktury materiałowej haka sprzęgu 
w związku ze starym uszkodzeniem (88 przypadków). 
Kolejnych 54 incydentów było skutkiem zmęczenia 
materiału haka sprzęgu. W sumie zatem aż 64,3% incy-
dentów kategorii C68 spowodowanych zostało uszko-
dzeniem sprzęgu cięgłowego (wzrost z 60,5% w 2019 r.).

Z analizy zdarzeń kolejowych kat. B10, B11, C53 i C54 
wynika, że niezależnie od rodzaju pojazdu do zdarzeń 
tych kategorii najczęściej dochodzi w wyniku uszko-
dzeń układu hamulcowego. W przypadku pojazdów 
trakcyjnych i specjalnych (kat. B10 i C53) w drugiej 
kolejności to uszkodzenia odbieraków prądu, zaś 
w przypadku wagonów (kat. B11 i C54) – łożysk 
osiowych.

W sumie dla wszystkich czterech kategorii zdarzeń 
można zauważyć, że układ hamulcowy i łożysko 
są kluczowymi elementami powodującymi ich zaistnie-
nie. W wyniku uszkodzenia tych elementów w 2020 r. 
doszło łącznie do niemal trzech czwartych (73,3%) 
zdarzeń kat. B10, B11, C53 i C54 (41,9% w przypadku 
awarii układu hamulcowego i 31,4% w przypadku 
uszkodzeń łożysk). Warto także dodać, że w 2020 r., 
po wyraźnym wzroście w 2019 r. (12 zdarzeń), 

układ hamulcowy

32,14%

54,05%

71,43%

odbierak prądu

32,14%

5,41%

10,71%

łożysko osiowe 8,11%

3,57%

silnik trakcyjny 2,7%

3,57%

3,57%

maźnica 10,81%

7,14%

pozostałe 18,92%

10,71%

25%

2018 2019 2020 2018 2019 2020

układ hamulcowy

42,61%

39,48%

46,32%

łożysko osiowe

42,61%

45,92%

42,11%

maźnica 5,15%

6,52%

4,74%

zawieszenie 3%

2,17%

2,11%

oś zestawu kołowego 6,01%

1,3%

1,58%

pozostałe 0,43%

4,78%

3,16%

0%

0%

Rys. 71 Przyczyny zdarzeń kategorii B10 i C53 w latach 
2018 – 2020 (pojazdy trakcyjne i specjalne)

Rys. 72 Przyczyny zdarzeń kategorii B11 i C54 w latach 
2018 – 2020 (wagony)
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poprawiła się sytuacja w zakresie zdarzeń związanych 
z uszkodzeniem osi zestawu kołowego. W 2020 r. 
odnotowano 2 takie przypadki, co stanowi spadek 
aż o 83% w stosunku do roku poprzedniego.

Z uwagi na różnorodność stosowanych w Polsce 
typów taboru i związanych z nimi rozwiązań kon-
strukcyjnych, szczegółowe przeanalizowanie przy-
czyn zdarzeń, w których zawiódł układ hamulcowy 
lub łożysko, nie jest możliwe na poziomie całego kraju. 
Zadanie takie powinien jednak wykonać samodzielnie 
każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, aby 
szczegółowo poznać źródła zagrożeń związanych 
z eksploatacją taboru, za utrzymanie którego jest 
odpowiedzialny. Analiza nie powinna przy tym ogra-
niczać się wyłącznie do zdarzeń z układem hamulco-
wym i łożyskami, ale obejmować także inne kompo-
nenty i układy pojazdu.

Stan techniczny taboru kolejowego można także prze-
analizować przez pryzmat informacji pochodzących 
z urządzeń DSAT zainstalowanych na sieci kolejowej 
w Polsce. W 2020 r. na liniach kolejowych zarządza-
nych przez PKP PLK zainstalowanych było 227 urzą-
dzeń DSAT. Liczba ta w stosunku do 2019 r. wzrosła 
o 14 urządzeń (ok. 6,6%). Konfiguracje pracy urządzeń 
DSAT zapewniają wykrywanie:

zagrzanych maźnic (tzw. funkcja GM) – 13 szt. 
(spadek o 1 szt. względem 2019 r.);

zagrzanych maźnic i hamulców (GM, GH) – 94 szt. 
(wzrost o 7 szt.);

zagrzanych maźnic i deformacji bieżni kół 
(GM, PM) – 2 szt. (bez zmian);

zagrzanych maźnic i hamulców oraz deformacji 
bieżni kół (GM, GH, PM) – 21 szt. (spadek o 3 szt.);

zagrzanych maźnic i hamulców, deformacji bieżni 
kół oraz obciążenia kół (GM, GH, PD, OK) – 97 szt. 
(wzrost o 11 szt.).

W 2020 r. urządzenia DSAT wygenerowały 
9 480 sygnałów alarmowych, czyli o 1 719 przypad-
ków mniej niż w 2019 r. (spadek o 15,3%). Najwięcej 
przypadków wykrycia stanów awaryjnych taboru 
przez DSAT – 3 916 – dotyczyło zagrzanych hamulców 
(503 przypadków alarmowych i 3 413 przypadków 
ostrzegawczych), z czego 3 194 przypadków zostało 
potwierdzonych przez upoważnionego pracownika 
przewoźnika. Zagrzane hamulce to najczęściej efekt 
nieodhamowania wagonu w składzie pociągu, co może 
skutkować pożarem na skutek iskrzenia wstawki 
hamulcowej o koło lub uszkodzeniem bieżni kół. 
W skrajnym przypadku może nawet dojść do wykole-
jenia na skutek przesunięcia lub spadnięcia obręczy 
z koła, która uległa poluzowaniu przy długotrwałym 
nagrzewaniu przez dociśnięte wstawki hamulcowe.

układ hamulcowy

łozyska osiowe

pozostałe

44,95%

40,74%

31,4%

49,08%

41,48%

41,86%

26,74%

17,78%

5,96%

2018 2019 2020

Rys. 73 Procentowy udział uszkodzeń układu hamulcowego 
i łożysk osiowych w przyczynach zdarzeń kategorii B10, B11, 
C53 i C54 w latach 2018 – 2020

lp. wykryte stany awaryjne 2016
udział 
[w %]

2017
udział 
[w %]

2018
udział 
[w %]

2019
udział 
[w %]

2020
udział 
[w %]

1. zagrzane hamulce 4 018 35 % 4 310 35,9% 4 797 38,3% 4 803 42,9 % 3 916 41,3 %

2.
przekroczenie oddziaływania 
dynamicznego na tor

2 950 25,7% 3 133 26,1% 3 145 25,1% 2 499 22,3 % 2 118 22,3 %

3. deformacja kół 2 503 21,8% 2 758 23 % 2 415 19,3% 2 404 21,5 % 2 281 24,1 %

4.
przekroczenie granicznych nacisków 
osiowych

815 7% 968 8 % 1 223 9,8% 638 5,7 % 387 4,1 %

5. zagrzane maźnice 1 203 10,5% 820 7 % 933 7,5% 855 7,6 % 778 8,2 %

łączna liczba 11 498 100 % 11 989 100 % 12 513 100% 11 199 100% 9 480 100%

Tab. 30 Liczba sygnałów alarmowych wygenerowanych przez urządzenia DSAT w latach 2016 – 2020 

Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie Raportów w sprawie bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2016 – 2020



Na drugim miejscu najczęściej generowanych sygna-
łów alarmowych przez urządzenia DSAT w 2020 r. 
znalazły się alarmy dotyczące deformacji bieżni 
kół – 2 281 przypadki (780 alarmowych i 1 501 ostrze-
gawczych), z czego jedynie 431 zostało potwierdzone. 
Koła ze zdeformowaną bieżnią powodują przyspie-
szone zużycie infrastruktury kolejowej. Kolejną 
grupą pod względem liczebności były przypadki 
przekroczenia granicznych nacisków dynamicznych 

– 2 118, w tym 79 przekroczeń poziomów granicz-
nych i 2 039 przekroczeń poziomów ostrzegawczych. 
Wykrycie tego stanu alarmowego skutkuje wyłącze-
niem pojazdu z ruchu, gdyż przekracza on dopusz-
czalne limity nacisków.

W 2020 r. odnotowano zmniejszenie liczby przypad-
ków wykrycia zagrzanych maźnic – zdarzeń szczegól-
nie niebezpiecznych dla systemu kolejowego, gdyż 

skutkujących potencjalnym wykolejeniem. W 2019 r. 
było 855 takich przypadków, zaś w 2020 r. 778 
(z czego 612 alarmowych i 166 ostrzegawczych). 
Spośród nich 618 zostały potwierdzone przez upoważ-
nionego pracownika przewoźnika kolejowego (spadek 
o 116 zdarzeń w stosunku do 2019 r.).

Istotnym parametrem określającym pracę urządzeń 
DSAT jest potwierdzalność generowanych przez 
nie sygnałów. W 2020 r. wskaźnik ten nie odbiegał zna-
cząco od wyników z 2019 r. Ok. 80% alarmów doty-
czących zagrzanych hamulców i gorących maźnic jest 
potwierdzanych przez przewoźników. W przypadku 
deformacji kół skuteczność działania urządzeń DSAT 
jest znacznie niższa i w 2020 r. wynosiła ok. 19%. Jest 
to najniższa wartość od 2016 r., jednak należy zauwa-
żyć, że nie odbiegająca znacznie od wieloletniego 
trendu, który zawierał się w przedziale 25-31%.

zagrzane hamulce

przekroczenie
oddziaływania

dynamicznego na tor

zagrzane maźnice

38,3%

42,9%

41,3%

deformacja kół

19,3%

21,5%

24,1%

25,1%

22,3%

22,3%

przekroczenie
granicznych nacisków

osiowych
5,7%

4,1%

9,8%

7,6%

8,2%

7,5%
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2016 2017 2018 2019 2020

zagrzane maźnice

82%

75%

79%

86%

79%

deformacja kół

25%

26%

31%

25%

19%

zagrzane hamulce

78%

77%

81%

80%

82%

Rys. 74 Struktura sygnałów alarmowych 
wygenerowanych przez urządzenia DSAT 
w latach 2018 – 2020

Źródło: Opracowanie własne UTK 
na podstawie Raportów w sprawie 
bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2018 – 2020

Rys. 75 Wskaźnik potwierdzalności stanów 
alarmowych DSAT w latach 2016 – 2020

Źródło: opracowanie własne UTK 
na podstawie Raportów w sprawie 
bezpieczeństwa PKP PLK z lat 2016 – 2020
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Właściwy stan techniczny pojazdów kolejowych oraz 
odpowiednio zaprojektowany i rzetelnie realizowany 
proces utrzymania pojazdów kolejowych stanowi 
jeden z kluczowych czynników warunkujących bez-
pieczeństwo funkcjonowania sektora kolejowego. 
Działania nadzorcze mające na celu ocenę stanu tech-
nicznego i procesu utrzymania pojazdów kolejowych 
prowadzone są w ramach kontroli w następujących 
zakresach tematycznych:

przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, 
w tym przygotowanie pociągów do jazdy;

stan techniczny i proces utrzymania pojazdów 
kolejowych;

stopień przygotowania przewoźników kolejowych 
do pracy w warunkach zimowych.

Łącznie w 2020 r. Prezes UTK przeprowadził 
176 takich kontroli, w toku których stwierdzono 

508 nieprawidłowości. Średnio w jednej kontroli 
identyfikowano niemal trzy (2,89) nieprawidłowo-
ści, co oznacza wzrost wskaźnika o 0,84 w stosunku 
do 2019 r., gdy wskaźnik nieprawidłowości dla tych 
zakresów kontroli wyniósł 2,05.

W wyniku prowadzonych działań Prezes UTK może 
w określonych okolicznościach wydać decyzję admi-
nistracyjną wyłączającą pojazd kolejowy z eksplo-
atacji lub ograniczającą jego eksploatację. W 2020 r. 
Prezes UTK wykorzystał taką możliwość 322 razy, 
wydając 114 decyzji dotyczących wyłączenia z eksplo-
atacji pojazdów kolejowych oraz 208 decyzji ograni-
czających eksploatację pojazdów kolejowych. 

Obszar utrzymania pojazdów kolejowych jest także 
weryfikowany przez Prezesa UTK w ujęciu syste-
mowym – w ramach kontroli systemów zarządzania 
utrzymaniem posiadanych przez podmioty odpowie-
dzialne za utrzymanie wagonów towarowych i sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem posiadanych 

4.5.3� Nadzór�nad�stanem�
� technicznym,�procesem�
� utrzymania�i oznakowania�
� pojazdów�kolejowych�oraz�
� realizacją�procesu�
� przewozowego

Tab. 31 Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w zakresie nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowania 
pojazdow kolejowych oraz realizacją procesu przewozowego

obszar stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

dokumentacja

brak lub nieprawidłowości w świadectwach sprawności technicznej pojazdów kolejowych;

nieprawidłowo wypełniony rejestr pojazdów kolejowych;

uszkodzona książka pokładowa pojazdu;

niezgodne z wymaganiami wypełnienie „Kart próby hamulca i urządzeń pneumatycznych 
pociągów”;

brak wymaganych dokumentów u maszynisty na pojeździe kolejowym podczas kontroli 
pociągu.

utrzymanie pojazdów

niesprawne drzwi lub blokada drzwi;

niesprawny system informacji pasażerskiej;

niedostępność toalet;

brak legalizacji gaśnicy;

brak zgodności procesu utrzymania pojazdu z wymaganiami DSU;

brak plomby przy młotku bezpieczeństwa.

oznakowanie pojazdów

nieprawidłowe lub niekompletne oznakowanie naniesione na pudła wagonów;

nieczytelne oznakowanie pojazdów;

brak tabliczki znamionowej w kabinie maszynisty i na wózkach lokomotyw.
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przez przewoźników kolejowych i zarządców 
infrastruktury. 

W 2020 r. Prezes UTK przeprowadził w sumie 65 kon-
troli w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania 
utrzymaniem, w trakcie których stwierdzono 329 nie-
prawidłowości. Wskaźnik nieprawidłowości w tym 
przypadku wyniósł 5,06, co oznacza, że utrzymał się 
on na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.

Obowiązki związane z zapewnieniem właściwego 
stanu technicznego pojazdów spoczywają także 
na przewoźnikach kolejowych, co wynika bezpo-
średnio z kryterium B załącznika do rozporządzenia 
1158/2010, określającego wymagania dla systemów 
zarządzania bezpieczeństwem. Prezes UTK zrealizo-
wał w 2020 r. 47 kontroli w tym obszarze. W ich trak-
cie zidentyfikowano 86 nieprawidłowości dotyczących 

stanu technicznego pojazdów kolejowych, co przeło-
żyło się na wskaźnik nieprawidłowości wynoszący 1,83.

W 2020 r. jedne z poważniejszych zidentyfikowanych 
nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojaz-
dów kolejowych dotyczyły wymiany w trakcie procesu 
utrzymania w niektórych typach spalinowych zespołach 
trakcyjnych tarcz hamulcowych oraz kół na inne niż 
wskazane w dokumentacji technicznej danego typu 
pojazdu. Korzystanie z zamienników części oryginal-
nych jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących 
przepisów, jednak podmioty odpowiedzialne za utrzy-
manie powinny być w stanie wykazać, że zastosowane 
w pojazdach komponenty mają identyczne lub lepsze 
funkcje oraz parametry jak komponenty oryginalnie 
wykorzystane w pojeździe. Tymczasem w analizowanej 
sytuacji brak było takiej oceny. W efekcie Prezes UTK 
wydał decyzje ograniczające eksploatację 70 pojazdów.

Tab. 32 Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w zakresie systemu zarządzania utrzymaniem

obszar stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

dokumentacja

nieprawidłowe i niespójne zapisy w dokumentacji przyrządów pomiarowych;

brak aktualizacji zapisów Księgi MMS;

niezgodny z wymaganiami sposób dokumentowania pomiarów diagnostycznych wagonu 
towarowego;

brak nadzoru nad wystawianymi przywróceniami do eksploatacji/świadectwami 
sprawności technicznej przez ECM;

rejestr pojazdów kolejowych prowadzony niezgodnie z wymaganiami;

brak aktualności, spójności oraz kompletności zapisów w dokumentacjach utrzymania 
wagonów towarowych.

utrzymanie 
i oznakowanie pojazdów 

utrzymanie wagonów towarowych niezgodnie z DSU;

wydawanie przywrócenia do eksploatacji wagonu towarowego z pominięciem ograniczeń 
czasowych dotyczących jego użytkowania;

brak identyfikowalności części (np. nieczytelne/starte znaki kontrolne na zestawach 
kołowych);

nieprawidłowy sposób przechowywania części;

brak nadzoru podmiotu ECM nad oznakowaniem pojazdu kolejowego.

kwalifikacje 
pracowników

brak zapewnienia wykwalifikowanego personelu do prowadzenia badań NDT;

braki w zapisach upoważnienia uprawniającego do wykonywania czynności na stanowisku 
kolejowym;

nieprawidłowe wykonywanie czynności przez osoby upoważnione do weryfikacji 
dokumentacji utrzymania oraz wystawiających dopuszczenia;

niezapewnienie ciągłości uprawnień pracowników;

niespójność w dokumentacji dotyczącej szkoleń.
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Doświadczenia płynące z 2020 r. w sposób szczególny 
zwracają uwagę na kwestię doboru odpowiednich 
części zamiennych stosowanych w pojazdach kole-
jowych. Niezbędne jest stosowanie takich kompo-
nentów, które będą w pełni zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej pojazdu 
lub – w przypadku różnic np. w zakresie producenta 

– zapewnią identyczne funkcje i parametry jak ory-
ginały. Warto w tym względzie pamiętać o wymaga-
niach związanych z zarządzaniem zmianami w pojaz-
dach kolejowych wynikających w szczególności 
z rozporządzenia 2018/545.

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie powinny 
pamiętać o konieczności uwzględnienia�w systemie�
zarządzania�utrzymaniem�rozporządzenia�2018/545. 
Akt ten narzuca pewne obowiązki związane z zarzą-
dzaniem zmianami w dopuszczonych do eksploatacji 
pojazdach m.in. ich klasyfikacją do określonej kategorii 
i uzupełnianiem stosownej dokumentacji. Zadania 
z tym związane mogą być wykonywane przez inny pod-
miot niż ECM, jednak w każdym przypadku ECM musi 
otrzymać informację o ich wyniku zanim wystawione 
zostanie przywrócenie do eksploatacji w myśl wyma-
gań rozporządzenia 2019/779. 

Skuteczne nadzorowanie zgodności części zamien-
nych stosowanych w pojazdach z jego dokumentacją 

techniczną wymaga posiadania�do�niej�dostępu. 
Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie muszą 
zagwarantować sobie dostęp do tego rodzaju 
dokumentacji w momencie zakupu pojazdu. Prezes 
UTK przypominał o tym również innym podmio-
tom będącym właścicielami pojazdów np. urzędom 
marszałkowskim. 

W kontekście istotnej roli, jaką pełnią w warunkach 
polskich właściciele pojazdów będący podmiotami 
o charakterze publicznym (urzędy marszałkowskie), 
Prezes UTK zidentyfikował również problem braku�
lub�ograniczonego�udziału�ECM�w postępowaniach�
przetargowych�na�realizację�procesu�utrzymania. 
Mając na uwadze obowiązki ECM na gruncie obowią-
zującego prawa, nie powinno dochodzić do sytuacji, 
gdy w decyzję o wyborze wykonawcy naprawy pojazdu 
nie jest zaangażowany ECM. Urzędy marszałkow-
skie powinny współpracować z ECM przypisanymi 
do danego pojazdu (którymi z reguły są przewoźnicy 
operujący na danym terenie) w zakresie zapewnienia 
udziału ECM w całym procesie, np. poprzez uczestnic-
two w pracach komisji przetargowej. 

Mimo spadku liczby zdarzeń związanych z uszkodzeniami 
osi zestawów kołowych, zagrożenie to jest nadal realne 
i tak samo aktualne pozostają również zalecenia sformu-
łowane przez Prezesa UTK po zdarzeniach z 2019 r. 

Tab. 33 Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w zakresie kryterium B załącznika II do rozporządzenia 1158/2010 w ramach kontroli 
systemu zarządzania bezpieczeństwem

obszar stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej stwierdzane nieprawidłowości

dokumentacja

brak kompletnej dokumentacji technicznej utrzymywanych pojazdów kolejowych;

brak zgodności ze stanem faktycznym danych pojazdów kolejowych w NVR;

niespójne zapisy dokumentacji systemu utrzymania;

prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych dysponenta niezgodnie z wymaganiami;

błędnie wypełniona karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych.

utrzymanie pojazdów 

eksploatacja pojazdu kolejowego bez udokumentowania wykonania wymaganych 
czynności utrzymaniowych;

eksploatowanie lokomotywy pomimo przekroczenia maksymalnej wartości przebiegu;

nienależyte planowanie oraz dokumentowanie wykonanych czynności 
przeglądowo-naprawczych;

niezachowanie cyklu przeglądowo-naprawczego określonego w DSU.

oznakowanie pojazdów

niezgodne z wymaganiami oznakowanie pojazdów kolejowych;

eksploatowanie pojazdu bez tabliczek z identyfikatorem pojazdu kolejowego;

umieszczenie w pojeździe tabliczki znamionowej producenta niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami prawa.

4.5.4� Zapobieganie�zdarzeniom�
� związanym�z taborem



Punktem wyjścia do odpowiedniego zarządzania 
ryzykiem uszkodzeń osi zestawów kołowych i kół jest 
posiadanie odpowiedniej wiedzy o komponentach sto-
sowanych w eksploatowanych pojazdach. W tym kon-
tekście niezbędne jest prowadzenie�rejestru�zesta-
wów�kołowych zgodnie z rekomendacją Europejskiej 
Agencji Kolejowej (obecnie: Agencja Kolejowa Unii 
Europejskiej) po wypadku kolejowym pod Viareggio. 
Stworzenie takiego rejestru na poziomie Polski reko-
mendowała także PKBWK w jednym ze swoich rapor-
tów. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru 
wymaga jednak zmian na poziomie obowiązującego 
prawa, co jest procesem czasochłonnym. Prezes UTK 
zwraca jednak uwagę, że brak odpowiednich przepi-
sów nie stanowi przeszkody dla podmiotów odpowie-
dzialnych za utrzymanie we wdrożeniu odpowiedniego 
rejestru na poziomie własnej organizacji lub w gronie 
współpracujących spółek. Dysponowanie wiedzą 
o zastosowanych w pojazdach kolejowych zestawach 
kołowych i osiach znacząco ułatwi ograniczanie ryzyka 
wystąpienia kolejnych zdarzeń dzięki prewencyjnemu 
wyłączaniu z eksploatacji pojazdów, które są wyposa-
żone w osie o analogicznych cechach jak uszkodzone 
(np. numerze wytopu, dacie produkcji).

W ocenie Prezesa UTK po każdym zdarzeniu związa-
nym z uszkodzeniami osi należy przeprowadzić bada-
nia�własności�mechanicznych,�metalograficznych�
i składu�chemicznego dla ustalenia przyczyn złamania 
osi. Zlecanie tego typu badań przez komisje kolejowe 
nie jest obecnie regułą, tymczasem ich przeprowadze-
nie może pomóc w identyfikacji przyczyn złamania, 
a przez to w wyeliminowaniu w przyszłości podob-
nych zdarzeń. Bez szczegółowej wiedzy na temat 
przyczyn złamania nie jest bowiem możliwe podjęcie 

efektywnych działań zapobiegających powtórzeniu się 
zdarzenia w przyszłości. 

Kolejne zalecenia dotyczyły sposobu przeprowadzania 
badań�nieniszczących�(NDT) osi, a także postępowa-
nia�z osiami,�które�nie�przeszły�badań. Niezbędne 
jest wdrożenie skutecznych rozwiązań trwale elimi-
nujących z dalszej eksploatacji osie, które nie przeszły 
badania NDT (np. poprzez ich uszkodzenie). Warto 
także zwrócić uwagę na aspekt kompetencji i obcią-
żenia pracą pracowników wykonujących badania 
NDT. Kompetencje konkretnego pracownika powinny 
podlegać sprawdzeniu, gdy okaże się, że badania 
przez niego przeprowadzone nie wykryły uszkodzeń 
powodujących później zdarzenia kolejowe. Podmioty 
powinny także wprowadzić wewnętrzne uregulowa-
nia dotyczące liczby wykonanych badań NDT w ciągu 
jednej zmiany czy niezbędnych, dodatkowych przerw 
w pracy w celu utrzymania odpowiedniej koncentracji 
pracownika. 

Prezes UTK przypomina także podmiotom odpo-
wiedzialnym za utrzymanie o nowych obowiąz-
kach wynikających z rozporządzenia 2019/779. 
Do 16 czerwca 2022�r. wszystkie ECM, niezależnie 
od rodzaju utrzymywanego taboru, muszą przejść 
proces certyfikacji lub wykazać spełnienie wymagań 
załącznika II do rozporządzenia 2019/779, w ramach 
procesu uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpie-
czeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa. Wiąże się 
z tym również wymóg opracowania listy elementów 
krytycznych dla bezpieczeństwa w oparciu o ocenę 
ryzyka dla danego typu taboru, a także stworzenie 
procedur zmierzających do odpowiedniego zarządza-
nia tymi elementami.
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Zdarzenia o charakterze chuligańskim niezmiennie 
od lat pozostają istotnym problemem systemu kolejo-
wego. Są to głównie:

kradzieże i dewastacje infrastruktury kolejo-
wej, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego;

napady na pociągi i kradzieże przesyłek;

obrzucenia pociągów;

układanie przeszkód na torach;

dewastacje pojazdów kolejowych;

nieuprawnione emitowanie sygnałów alarmowych, 
powodujących uruchomienie systemu „Radiostop”.

Skutkami tych zdarzeń są przede wszystkim znaczne 
straty materialne związane z koniecznością odtworze-
nia zniszczonej infrastruktury i naprawy uszkodzonego 
taboru. Jednak występki chuligańskie powodują także 
czasowe ograniczenie ruchu kolejowego lub jego 
wstrzymywanie. Skutkuje to opóźnieniami w ruchu 
pociągów, co odczuwają także pasażerowie i klienci 
przewoźników towarowych. Wybryki chuligańskie 
stanowią również zagrożenie dla obsługi pociągu 
i pasażerów, którzy mogą zostać ranni np. wskutek 
wybicia szyby kamieniem rzuconym przez chuliganów. 
Dodatkowo kradzieże czy uszkodzenia elementów 
infrastruktury powodują konieczność prowadzenia 
ruchu kolejowego w oparciu o awaryjne procedury, 
zwiększając w ten sposób ryzyko wystąpienia zdarze-
nia kolejowego. 

Występki chuligańskie w niewielkim stopniu kwa-
lifikowane są jako zdarzenia kolejowe: wypadki czy 
incydenty. Większość z nich jest rejestrowana przez 
zarządców infrastruktury kolejowej jako sytuacje 
potencjalnie niebezpieczne. Z danych zgromadzonych 
w ten sposób wynika, że łącznie w 2020 r. odnoto-
wano 2 380 występków chuligańskich, o 32,5% mniej 
niż w roku poprzednim (3 524). Zdecydowanie naj-
większy spadek odnotowano w przypadku kradzieży 
i dewastacji infrastruktury – aż o 951 przypadków, 
do 664 zdarzeń. Znacząco spadła również liczba zda-
rzeń związanych z nieuprawnionym użyciem sygnału 

„Radiostop” – o 171 (do 537 przypadków). Mniejsze 
spadki odnotowano w przypadku zdarzeń polegających 
na ułożeniu przeszkody na torze – o 52 przypadki mniej 
(431) oraz obrzucania lub ostrzelania pociągów – spadek 
o 26 zdarzeń (136). Liczba napadów na pociągi i kra-
dzieży przesyłek pozostała niemal bez zmian – spadek 
o 3 przypadki (334). Jedyny rodzaj zdarzeń, w którym 
odnotowano wzrost w 2020 r. względem roku poprzed-
niego, to dewastacje pojazdów kolejowych, których było 
278, więcej o 59 przypadków.

Niezmiennie największy udział w ogólnej liczbie występ-
ków chuligańskich stanowią kradzieże i dewastacje 
infrastruktury. W 2020 r. udział ten spadł w porównaniu 
do 2019 r. – z 46% do 28%, czyli o 18 pkt procentowych. 
W efekcie, mimo spadku liczby innych rodzajów zdarzeń, 
ich udział procentowy uległ zwiększeniu względem 
2019 r. Nieuprawnione użycie sygnału „Radiostop” 
w 2020 r. miało 22% udziału (wzrost o 2 pkt procen-
towe). O 4 pkt procentowe wzrósł udział zdarzeń 
związanych z układaniem przeszkód na torach (do 18%), 
zaś o 5 pkt procentowych zwiększył się  udział napa-
dów na pociągi i kradzieży przesyłek (do 14%). Udział 
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dewastacji pojazdów kolejowych wzrósł o 6 pkt pro-
centowych do 12%. Niewiele zmienił się udział zdarzeń 
związanych z obrzuceniem lub ostrzelaniem pocią-
gów – z 5% w 2019 r. do 6% w 2020 r.

Ograniczanie liczby przypadków wybryków chuligań-
skich jest bardzo trudnym zadaniem. System kolejowy 
nie zawsze może skutecznie zaradzić ich występowa-
niu, jednak może podejmować działania minimalizu-
jące ryzyko.

Z uwagi na rozległe obszary zajmowane przez infra-
strukturę kolejową, jej ciągłe monitorowanie wymaga-
łoby zaangażowania olbrzymich środków. Konieczne 
jest jednak stosowanie prostych rozwiązań, które 
mogą pomóc w odstraszaniu potencjalnych chuliga-
nów, takich jak np. ogrodzenie terenu kolejowego 
czy jego skuteczne oświetlenie. Pomocne może być 
także stosowanie na szerszą skalę monitoringu bądź 
wykorzystywanie do obserwacji terenu coraz bardziej 
popularnych i dostępnych dronów.
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W 2020 r., podobnie jak w dwóch poprzednich 
latach, najliczniejszymi występkami chuligańskimi 
były kradzieże i dewastacje urządzeń infrastruktury 
kolejowej. Zdarzenia te dotyczą urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, elektroenergetyki kolejowej, tele-
informatyki kolejowej oraz elementów nawierzchni 
torowej. Patrząc z perspektywy ostatnich trzech lat, 
2020 był kolejnym rokiem, w którym liczba kradzieży 
i dewastacji obniżyła się. Skala tego spadku była 
różna w poszczególnych latach – porównując 2019 r. 
do 2018 r. odnotowano spadek o 175 przypadków 
(9,7%), zaś 2020 r. przyniósł już spadek o 951 przypad-
ków, czyli o 59%. 

W 2020 r. odwróciły się proporcje między kradzieżami 
i dewastacjami infrastruktury – odnotowano 162 przy-
padki dewastacji infrastruktury przy 502 kradzieżach. 
W 2019 r. częściej występującym zjawiskiem były akty 
dewastacji (992 przypadki) niż kradzieży (623 przy-
padki). Wiele wskazuje zatem na to, że ograniczenia 
związane z epidemią COVID-19 znacznie mocniej 
odbiły się na przypadkach dewastacji niż kradzieży 
infrastruktury. Można to wyjaśnić tym, że kradzieże 
częściej popełniane są przez osoby, które traktują 
to jako okazję do zarobku. Mimo epidemii potrzeba 
pozyskania dodatkowych środków finansowych przez 
takie osoby nie zniknęła całkowicie. 

śląskie

377

410

305

dolnośląskie

294

278

96

małopolskie

222

182

44

zachodniopomorskie

80

76

32

kujawsko-pomorskie

101

40

31

mazowieckie

159

117

30

opolskie

70

51

24

lubuskie

43

58

22

wielkopolskie

80

107

19

łódzkie

82

54

19

pomorskie

78

59

12

lubelskie

61

44

8

podkarpackie

37

40

7

podlaskie

32

34

5

warmińsko-mazurskie

37

33

5

świętokrzyskie

37

32

5

2018 2019 2020

4.6.1� Kradzieże�i dewastacje�
� infrastruktury�kolejowej

Rys. 78 Liczba kradzieży i dewastacji infrastruktury w latach 2018 – 2020 w podziale na województwa 
Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie informacji uzyskanych od zarządców infrastruktury



128 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Najwięcej przypadków kradzieży i dewastacji infra-
struktury wystąpiło w 2020 r. w województwach 
śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Zdarzenia w tych 
trzech województwach stanowiły 67% wszystkich 
kradzieży i dewastacji odnotowanych na terenie 
kraju w 2020 r. Wiodący udział zdarzeń z tych trzech 
województw nie odbiega od trendu obserwowanego 
od 2018 r. 

We wszystkich województwach spadła liczba kra-
dzieży i dewastacji infrastruktury. Największe spadki 
odnotowano w województwach podlaskim (-85%), 
warmińsko-mazurskim (-85%) i w świętokrzyskim 
(-84%). Są to jednak województwa o najmniejszej licz-
bie przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury 
kolejowej w ostatnich trzech latach.

W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znaczna 
część kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej 
(44%) dotyczyła urządzeń SRK (w roku 2019 było 

to około 72%). Urządzenia elektroenergetyki kole-
jowej były przedmiotem kradzieży i dewastacji 
w 23% przypadków (w roku 2019 było to 15%), zaś 
urządzenia teleinformatyki w 25% (9% w roku 2019). 
Koszty odtworzenia tych trzech kategorii urządzeń 
skradzionych lub zdewastowanych zostały osza-
cowane przez zarządców infrastruktury na około 
6,6 mln zł (o 0,9 mln PLN więcej niż w 2019 r.). 
Kradzieże i dewastacje nawierzchni torowej stanowiły 
8% wszystkich przypadków i wiązały się z kosztem 
ok. 2 mln zł.

Mimo spadku ogólnej liczby przypadków kradzieży 
i dewastacji infrastruktury kolejowej opóźnienia 
pociągów pasażerskich i towarowych spowodowane 
tymi zdarzeniami w 2020 r. wzrosły o 3 353 minut, 
do 95 858 minut. W przeliczeniu oznacza to, że same 
kradzieże i dewastacje infrastruktury przyczyniły 
się do powstania opóźnień pociągów wynoszących 
ponad 66 dni.
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4.6.2� Nieuprawnione�emitowanie�
� sygnału�alarmowego�
� „Radiostop”

W 2020 r. drugim co do częstotliwości występowania 
działaniem chuligańskim było nieuprawnione emi-
towanie sygnału alarmowego „Radiostop”. Sygnał 
ten w przypadku nagłego zagrożenia powoduje 
automatyczne zatrzymanie pojazdów trakcyjnych 
w zasięgu swojego oddziaływania, za pośrednictwem 
urządzeń samoczynnego hamowania pociągu SHP. 
Niestety sygnał ten jest również używany w sposób 
nieuprawniony przez osoby spoza systemu kolejowego. 

Rok 2020 przyniósł pewną poprawę w tym zakresie. 
Liczba odnotowanych zdarzeń tego rodzaju spadła 
o 24,2% (o 171 przypadków).

Najwięcej przypadków emisji sygnału nastąpiło 
w województwach mazowieckim (177 przypad-
ków), śląskim (74) i małopolskim (68). Województwa 
te również w 2019 r. odnotowały największe liczby 
tego rodzaju przypadków występków chuligańskich. 



W przeważającej części województw odnotowano 
zmniejszenie liczby zdarzeń polegających na nie-
uprawnionym nadawaniu sygnału. Szczególnie warty 
zauważenia jest istotny spadek w województwie 
zachodniopomorskim – z 85 do 13, które w 2019 r. 
znalazło się na 4 miejscu pod względem nieupraw-
nionego użycia sygnału „Radiostop”. Wzrosty liczby 
przypadków nieuprawnionego emitowania sygnału 

„Radiostop” odnotowano w województwie mazowiec-
kim, dolnośląskim, łódzkim i lubuskim. Różna jest skala 

tego wzrostu – od 10,7% w województwie lubuskim 
(z 28 przypadków do 31) do aż  61% w województwie 
dolnośląskim (z 18 do 29).

Skutecznym rozwiązaniem problemu nieuprawnio-
nego emitowania sygnału „Radiostop” jest pla-
nowane w najbliższych latach wdrożenie na sieci 
kolejowej w Polsce łączności w standardzie GSM-R. 
Szerzej o tym projekcie można przeczytać w podroz-
dziale 7.6.3.
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Układanie przeszkód na torach było trzecim co do czę-
stotliwości występowania rodzajem wybryków chuli-
gańskich na sieci kolejowej w 2020 r. Liczba tych zda-
rzeń wyniosła 431, o 52 mniej niż rok wcześniej. 
Najwięcej zdarzeń tego rodzaju odnotowano w 2020 r. 
w województwach wielkopolskim, śląskim i mazowiec-
kim. Województwa wielkopolskie i śląskie były rów-
nież na szczycie tej listy rok wcześniej. 

W większości województw odnotowano spadek liczby 
zdarzeń tego rodzaju za wyjątkiem czterech, gdzie 
wystąpił wzrost – w województwie mazowieckim 
o 75% (z 28 do 49 zdarzeń), w województwie pomor-
skim o 24% (z 38 do 47 zdarzeń), w województwie 
warmińsko-mazurskim o 19% z 16 do 19 oraz w woje-
wództwie podkarpackim o 17% (z 12 do 14). 

Najechanie na przeszkodę zazwyczaj skutkuje 
uszkodzeniem elementów układu biegowego 
oraz hamulcowego pociągu, zgarniaczy, reflekto-
rów i podwozia. Może dojść nawet do wykoleje-
nia, czego przykładem było zdarzenie ze stycznia 
2020 r. na bocznicy kolejowej Jagielnia, gdzie 
doszło do wykolejenia lokomotywy dwiema 
osiami po najechaniu na pryzmę odpadów powęglo-
wych. Każdy przypadek najechania na przeszkodę 
wiąże się z koniecznością dokonania oględzin 
pociągu w celu stwierdzenia ewentualnych 
uszkodzeń oraz oceny stanu technicznego 
pojazdu pod kątem zdolności do bezpiecznego 
kontynuowania jazdy. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia może istnieć konieczność wstrzy- 
mania ruchu.

4.6.3� Przeszkody�na�torach
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Liczba napadów na pociągi i kradzieży przesyłek 
w 2020 r. wyniosła 334, o 3 mniej niż rok wcześniej. 
Problem napadów na pociągi i kradzieży ładunku 
ma charakter bardzo lokalny i występuje głównie 
na obszarze województwa śląskiego, gdzie średnia 
z ostatnich 3 lat to 77% wszystkich przypadków tego 
rodzaju zdarzeń. Wyraźny jest także wzrost udziału 
województwa śląskiego względem pozostałych 
województw – z 73% w roku 2018, poprzez 77% 
w roku 2019, do 81% w 2020 r. Wynika to z faktu, 

że głównym celem złodziei są paliwa kopalne, które 
są wydobywane w tym rejonie.

W analizowanym okresie ani razu nie doszło do zda-
rzenia polegającego na napadzie na pociąg połączo-
nym z kradzieżą w województwie warmińsko-mazur-
skim. W województwach podlaskim, podkarpackim 
i świętokrzyskim do zdarzeń tego typu dochodzi 
incydentalnie, są to pojedyncze przypadki na prze-
strzeni trzech lat.

4.6.4� Napady�na�pociągi�i kradzieże�
� przesyłek
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W 2020 r. odnotowano 278 przypadków dewastacji 
pojazdów kolejowych. Jest to jedyny rodzaj spośród 
występków chuligańskich, którego liczba wzrosła 
w porównaniu z 2019 r. – było ich więcej o 59 przypad-
ków (26,9%).

Podobnie jak w przypadku napadów połączonych 
z kradzieżami przesyłek, problem dewastacji pocią-
gów także występuje lokalnie. W tym przypadku 
do aktów wandalizmu najczęściej dochodzi na tere-
nie województwa pomorskiego, gdzie w 2020 r. 
odnotowano 69% wszystkich tego typu zdarzeń. 
Kolejnymi regionami o najczęstszym występowaniu 

tego zjawiska są województwa mazowieckie i wiel-
kopolskie. Zdarzenia na tych trzech obszarach sta-
nowią łącznie 85% dewastacji pociągów na terenie 
całego kraju. 

Liczba dewastacji pojazdów kolejowych wzro-
sła w 6 województwach w porównaniu do 2019 r. 
Największy wzrost odnotowano w wojewódz-
twie pomorskim i mazowieckim – odpowiednio 
o 63 i 15 zdarzeń. W pozostałych 4 województwach 
wzrosty były nieznaczne, maksymalnie o 6 przypad-
ków (wielkopolskie – 6, świętokrzyskie – 5, warmińsko-

-mazurskie – 3 i podkarpackie – 1).

4.6.5� Dewastacje�pojazdów�
� kolejowych
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W 2020 r. zarejestrowano 136 przypadków obrzuca-
nia pociągów kamieniami lub innymi przedmiotami, 
a także ostrzelania. Było to o 26 (16%) zdarzeń mniej 
niż rok wcześniej. 

Najczęściej do tego typu zdarzeń dochodziło 
na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego 
i dolnośląskiego. Łącznie na tym obszarze doszło 
do 82 takich sytuacji, co oznacza udział na poziomie 
60%. Z kolei w województwach warmińsko-mazur-
skim, podlaskim, opolskim i kujawsko-pomorskim, 
w 2020 r. odnotowano po 1 zdarzeniu tego rodzaju. 

Analizując zmiany na przestrzeni roku, w 6 wojewódz-
twach odnotowano wzrost liczby zdarzeń związanych 
z obrzuceniem i ostrzelaniem pociągów. Największy 
wzrost – odpowiednio po 9 i 8 przypadków – odnoto-
wano w województwach mazowieckim (z 27 do 36) 
i śląskim (z 23 do 31). Z kolei największe spadki 
odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim 
(spadek o 15 zdarzeń – z 16 do 1) i lubelskim 
(10 zdarzeń mniej – z 13 do 3).

4.6.6� Obrzucenia�i ostrzelania�
� pociągów
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Jednym z kluczowych wymagań dla systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych 
i zarządców infrastruktury oraz systemów zarzą-
dzania utrzymaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie jest ich ciągłe doskonalenie. Elementem 
tego procesu jest wyciąganie wniosków z wypadków 
i incydentów zaistniałych w związku z prowadzoną 
działalnością oraz wprowadzanie stosownych zmian. 

Cennym źródłem informacji w tym zakresie są niewąt-
pliwie zalecenia PKBWK i innych krajowych organów 
dochodzeniowych badających przyczyny zaistnienia 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów, 
a także informacje otrzymane od krajowych organów 
ds. bezpieczeństwa w ramach systemu tzw. alertów 
bezpieczeństwa. Oba te źródła informacji zostały omó-
wione w niniejszym rozdziale.

W 2020 r. PKBWK opublikowała 6 raportów z badania 
poważnych wypadków, 3 raporty z badania wypadków 
oraz 1 raport z badania incydentu. Połowa ze zdarzeń 
analizowanych przez PKBWK miała miejsce na prze-
jazdach kolejowo-drogowych.

Ponadto Komisja opublikowała raport roczny za 2019 r. 
Wszystkie raporty opublikowane przez PKBWK zawie-
rały zalecenia. 

W ramach ustawowych kompetencji związanych 
z zaleceniami PKBWK, zadaniem Prezesa UTK jest ich 
analiza przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia 

systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeń-
stwem i minimalizacji ryzyka w transporcie kolejowym. 
Następnie Prezes UTK podejmuje decyzje w zakresie 
uwzględnienia zalecenia i samodzielnej jego realizacji 
lub przekazania do wdrożenia odpowiednim przedsię-
biorstwom działających na rynku kolejowym. 

W 2020 r. Prezes UTK przekazał podmiotom rynku 
kolejowego zalecenia wynikające z 11 raportów 
(10 raportów z badania zdarzeń kolejowych i raportu 
rocznego za 2019 r.), wraz z kartami bezpieczeństwa, 
które w sposób syntetyczny przedstawiają przebieg 
zdarzenia, opis jego przyczyn oraz wydane zalecenia. 

5.1� Zalecenia�PKBWK

lp. numer raportu
kategoria 
zdarzenia

data i godzina zdarzenia lokalizacja

1. PKBWK/01/2020 B13 19.05.2019 r. godz. 15.25
Stacja Rybnik Towarowy, tor nr 308, km 43,450 linii 

kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza

2. PKBWK/02/2020 A20 15.06.2019 r. godz. 18.22
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii C, szlak Kąty 

Wrocławskie – podg. Mietków, tor nr 2, km 22,788 linii 
kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec

3. PKBWK/03/2020 A19 03.07.2019 r. godz. 08.50
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii B, tor zamknięty nr 2, 
szlak Wargowo – Złotniki, km 13,916 linii kolejowej nr 354 

Poznań Główny PoD – Piła Główna

4. PKBWK/04/2020 A21 02.08.2019 r. godz. 19.42
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii D, szlak 

Starzyny – Koniecpol, tor nr 1, km 34,751 linii kolejowej 
nr 64 Kozłów – Koniecpol

5. PKBWK/05/2020 C41 30.07.2019 r. godz. 16.53
Stacja Złocieniec, tor nr 2, km 114,131 linii kolejowej 

nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie

6. PKBWK/06/2020 B11 08.08.2019 r. godz. 23.18
Szlak Tarnów Opolski – Opole Groszowice, tor nr 1, 

km 87,973 linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny

7. PKBWK/07/2020 B21 17.02.2020 r. godz. 19.34
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii D, tor nr 1, km 7,765 
linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna

8. PKBWK/08/2020 A35 28.10.2019 r. godz. 12.55
Szlak Paczyna – Toszek, tor nr 1, km 48,180 linii kolejowej 

nr 132 Bytom – Wrocław Główny

9. PKBWK/09/2020 A23 11.01.2020 r. godz. 04.35
Szlak Szamotuły – Pęckowo, tor nr 1, km 34,102 linii 
kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny

10. PKBWK/10/2020 A19 29.04.2020 r. godz. 17.32
Przejazd kolejowo-drogowy kategorii B, tor nr 1, szlak 

Bolechowo - Murowana Goślina, km 15,753 linii kolejowej nr 
356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna

Tab. 34 Zestawienie raportów PKBWK z badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów opublikowanych w 2020 r.
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Łącznie wysłanych zostało ponad tysiąc pism, w któ-
rych przekazano do realizacji 84 zalecenia. Wszystkie 
informacje dotyczące opublikowanych przez PKBWK 
raportów ze zdarzeń i raportów rocznych są także 
zamieszczane na stronie internetowej UTK w zakładce 

„Monitorowanie bezpieczeństwa” – „Monitoring bez-
pieczeństwa” – „Zalecenia bezpieczeństwa”.

Adresaci zaleceń zobligowani są do przekazania 
corocznie do 1 kwietnia PKBWK oraz Prezesowi UTK 
informacji o ich realizacji oraz o podjętych środ-
kach zapobiegawczych i działaniach w tym zakresie. 
W oparciu o przesłane informacje Prezes UTK prze-
prowadził analizę w zakresie deklarowanych i zreali-
zowanych działań zmierzających do wdrożenia zaleceń 
oraz ocenił sposoby realizacji zaleceń i stopień ich 
wdrożenia.

Przedsiębiorstwa kolejowe, które nie rozpoczęły reali-
zacji poszczególnych zaleceń, deklarowały terminy 
realizacji, wskazując przy tym planowane postępowa-
nie z zaleceniem, m.in. harmonogramy pouczeń okreso-
wych, prac inwestycyjnych czy inne czynności, od któ-
rych uzależnione zostało wdrożenie rekomendacji.

W wyniku przeglądu przekazanych informacji, 
Prezes UTK w zdecydowanej większości przypadków 
uznał, że zadeklarowane działania zmierzają do pra-
widłowej realizacji zaleceń PKBWK i przyjął przedsta-
wione deklaracje. W sytuacji, gdy stwierdzone zostały 
braki co najmniej jednego z wymaganych elementów, 
m.in.: wskazania zagrożenia, wartości poziomu ryzyka, 
dowodu z oceny ryzyka, środków kontroli (działań 
zapobiegawczych), etapu i procentu realizacji zale-
cenia, planowanej daty wdrożenia danego zalecenia, 
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uzasadnienia (w przypadku stwierdzenia, że dane 
zalecenie nie dotyczy adresata), Prezes UTK ocenił 
wdrażanie zaleceń jako „niewystarczające”. Kwestie 
te są monitorowane, a zagadnienia związane z wdra-
żaniem zaleceń będą weryfikowane podczas kontroli 
zaplanowanych na 2021 r.

W 89 przypadkach zobowiązane podmioty rynku 
kolejowego nie udzieliły informacji o sposobie 
postępowania z zaleceniami PKBWK. Prezes UTK 
wezwał te przedsiębiorstwa do udzielenia wymaga-
nych informacji. Dodatkowo przeprowadzona została 
kontrola realizacji wybranych zaleceń wynikających 
z raportów PKBWK wydanych w 2020 r. Zakres 
kontroli obejmował stan realizacji zaleceń powy-
padkowych przekazywanych przez PKBWK, a także 
realizację, w przypadku organizacji działających 
w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem 
lub system zarządzania utrzymaniem, systemowego 
podejścia do przekazanych zaleceń. Wykonanych 
zostało łącznie 25 kontroli, w tym 5 kontroli syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem lub utrzyma-
niem, w trakcie których weryfikowano wdrożenie 
zaleceń oraz 20 kontroli, których przedmiotem był 
wyłącznie nadzór nad realizacją zaleceń PKBWK. 
W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
2 nieprawidłowości polegające na nieprzedstawieniu 
sposobu postępowania z zaleceniem oraz niespój-
nościach przedstawianych informacji w zakresie 
realizacji zalecenia. W nawiązaniu do zalecenia 
PKBWK/06/2020_3 „Certyfikowani przewoźnicy 
kolejowi oraz ECM natychmiast wzmocnią nadzór 
nad realizacją procesu poziomów utrzymania taboru 
zwłaszcza w zakresie zestawów kołowych”, trzem 

certyfikowanym przewoźnikom kolejowym ponownie 
wskazano na obowiązek realizacji uwag i wniosków 
określonych w wystąpieniach pokontrolnych, które 
dotyczyły stanu technicznego i procesu utrzymania 
pojazdów kolejowych. Takie zalecenia pokontrolne 
wynikały z braku zapewnienia odpowiedniego nad-
zoru nad zestawami kołowymi pojazdów kolejowych 
(rodzajem kół i tarcz).

W przypadku braku jakichkolwiek działań związanych 
z analizą zalecenia albo braku porozumienia co do spo-
sobu jego wdrożenia, Prezes UTK może nałożyć 
obowiązek wdrożenia zalecenia. W wydawanej decyzji 
Prezes UTK wskazuje termin i sposób wdrożenia zale-
ceń. W 2020 r. Prezes UTK nie prowadził postępowań 
administracyjnych, których przedmiotem było wdroże-
nie zaleceń PKBWK. Natomiast działania takie zostaną 
przeprowadzone wobec przedsiębiorstw, które 
ostatecznie, pomimo wezwań, nie udzieliły informacji 
o realizacji rekomendacji PKBWK wydanych w 2020 r.

Istotnym czynnikiem w zakresie nadzoru nad reali-
zacją zaleceń wydawanych przez PKBWK jest 
również wymiana informacji. Wynika ona z poro-
zumienia w sprawie współpracy w zakresie bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym, które zostało 
zawarte 3 czerwca 2016 r. między Prezesem UTK 
a Przewodniczącym PKBWK. W ramach tych zobowią-
zań w roku 2020 Prezes UTK uczestniczył w uzgod-
nieniach treści 10 projektów raportów dotyczących 
poważnych wypadków oraz innych zdarzeń, w których 
PKBWK prowadziła postępowania. We wszystkich 
przypadkach Prezes UTK przedstawił propozycje zapi-
sów w opiniowanych projektach dokumentów.
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Krajowe organy ds. bezpieczeństwa lub krajowe 
organy dochodzeniowe, analizując informacje doty-
czące bezpieczeństwa systemów kolejowych (np. przy-
czyny powstania zdarzeń kolejowych), mogą uznać, 
że dana informacja może być cenna również dla pod-
miotów systemu kolejowego w innych państwach 
Unii Europejskiej i umożliwić uniknięcie wystąpienia 
zdarzenia. Wymiana takich informacji następuje 
poprzez System Informacji o Bezpieczeństwie (Safety 
Information System, SIS) zarządzany przez Agencję 
Kolejową Unii Europejskiej. W SIS tworzone są alerty 
bezpieczeństwa, czyli krótkie informacje opisujące 
nowe zidentyfikowane źródła zagrożeń w syste-
mie kolejowym. Informacje te dotyczą najczęściej 
taboru kolejowego i urządzeń, czyli elementów, które 
mogą być wykorzystywane w wielu państwach Unii 
Europejskiej. 

Informacje o nowych alertach bezpieczeństwa doty-
czących potencjalnie również polskiego rynku są publi-
kowane na stronie internetowej UTK. W 2020 r. opu-
blikowane zostały alerty bezpieczeństwa dotyczące: 

wypadku, który miał miejsce 6 lutego 2020 r. 
na stacji Livraga na linii kolejowej 
Mediolan – Bolonia, do którego przyczyniło się 
nieprawidłowe połączenie przewodów wewnątrz 
hydraulicznego napędu zwrotnicowego produk-
cji Alstom Ferroviaria Spa (alert wystosowany 
13 lutego 2020 r. przez NSA Włoch);

przekroczenia dozwolonej prędkości, wykrytego 
na odcinku Paryż – Rennes na linii Dużych Prędkości 
Bretagne – Pays de Loire, spowodowanego nie-
zgodnością konfiguracji RBC (Centrum Sterowania 
Radiowego) z planem technicznym (alert wystoso-
wany 20 lutego 2020 r. przez NSA Francji);

incydentów, do których doszło na liniach wypo-
sażonych w ETCS poziomu 2 - 16 kwietnia 2019 r. 
we Flüelen oraz 27 czerwca 2019 r. w Vevey, 
polegających na utracie synchronizacji pomiędzy 
urządzeniami przytorowymi Thales oraz urządze-
niami pokładowymi Siemens i wysłaniem zezwole-
nia na jazdę do błędnych pociągów (alert wystoso-
wany 16 kwietnia 2020 r. przez NSA Szwajcarii);

nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem 
polecenia natychmiastowej zmiany poziomu dla 
urządzeń pokładowych ECTS firmy Alstom (alert 
wystosowany 28 kwietnia 2020 r. przez NSA 
Holandii);

nieprawidłowych obliczeń wykonywanych przez 
urządzenia odometryczne pojazdu firmy Alstom, 
powodujących błędne założenia urządzeń ETCS 

dotyczące faktycznego położenia początku lub 
końca pojazdu i skutkujących możliwością błęd-
nego przejechania przez maszynistę sygnału 
końca zezwolenia na jazdę (alert wystosowany 
1 maja 2020 r. przez NSA Szwajcarii);

zdarzenia polegającego na nieprawidłowym dzia-
łaniu systemu ETCS związanym z brakiem resetu 
systemu po zmianie kierunku jazdy przy użyciu 
obrotnicy przez pojazd kolejowy typu MTR-E 
wyposażony w obrotnicę (alert wystosowany 
6 maja 2020 r. przez NSA Szwecji);

zdarzenia z 20 maja 2020 r. polegającego na wyko-
lejeniu jedną osią wagonu do przewozu samocho-
dów typ Laaeffrs 561, wyprodukowanego przez 
Tatravagonkę Poprad, spowodowanym nieprawi-
dłowo zamontowanymi łożyskami (alert wystoso-
wany 23 lipca 2020 r. przez NSA Niemiec);

nieprawidłowości polegającej na błędnym usta-
wieniu wartości średnic kół wykrytym przez 
urządzenia pokładowe ETCS (OBU) Bombardiera, 
typ: EBICab 2000, wersja P7b MR1.3. dnia 
1 lipca 2020 r., powodującym możliwość błędnego 
założenia lokalizacji początku lub końca pojazdu 
(alert wystosowany 2 września 2020 przez NSA 
Szwajcarii).

Prezes UTK jako krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
w Polsce również ma możliwość wystosowania alertu 
bezpieczeństwa w przypadku wykrycia potencjalnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa mogącego wystąpić 
również w innych krajach Unii Europejskiej. W 2020 r. 
korzystając z tego uprawnienia Prezes UTK wystoso-
wał dwa alerty bezpieczeństwa:

6 lutego 2020 r. miało miejsce zdarzenie pole-
gające na pęknięciu ramy wózka typu Y25Cs 
zamontowanego w wagonie węglarce typu 
412We wyprodukowanym w 2008 r. przez 
Przedsiębiorstwo Napraw Taboru Kolejowego 
PTK TABKOL S.A. w Rybniku. W wagonie zamon-
towano wózki starego pochodzenia, budowane 
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku (alert wystoso-
wany 17 czerwca 2020 r.);

w październiku 2020 r. w wagonach Sggrs 80” 
przebudowanych z wagonów Sdggmrs 104’ prod. 
Waggonfabrik Talbot Aachen wykryte zostały pęk-
nięcia konstrukcji zlokalizowane w sekcji A wagonu 
(alert wystosowany 4 listopada 2020 r.). 

Podobnie jak zalecenia PKBWK alerty bezpieczeń-
stwa powinny być analizowane w ramach systemów 
zarządzania posiadanych przez podmioty działające 

5.2� System�alertów�bezpieczeństwa



w sektorze kolejowym. W odróżnieniu jednak od zale-
ceń krajowych organów dochodzeniowych nie istnieją 
uregulowania, które zobowiązują podmioty do zwrot-
nego przekazywania informacji o postępowaniu 

z danym alertem. Aspekty te są jednak sprawdzane 
w trakcie kontroli prowadzonych przez Prezesa UTK, 
dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem 
lub systemów zarządzania utrzymaniem.
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Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK 
realizuje szereg zadań w obszarze bezpieczeństwa 
i interoperacyjności kolei. W tym rozdziale opisano 
realizację zadań Prezesa UTK w 2020 r., z uwzględnie-
niem najważniejszych danych statystycznych i zaobser-
wowanych trendów. Omówione zadania dotyczą:

wydawania uprawnień dla podmiotów prowa-
dzących działalność w obszarze transportu 
kolejowego np. licencji, certyfikatów i autoryzacji 
bezpieczeństwa, certyfikatów ECM itp.;

licencjonowania maszynistów, z uwzględnieniem 
działalności ośrodków szkolenia i egzaminowa-
nia maszynistów i kandydatów na maszynistów;

bezpieczeństwa wyrobów stosowanych 
w kolejnictwie;

działalności nadzorczej.

Aby rozpocząć określoną działalność w sektorze kole-
jowym, przedsiębiorstwa muszą uzyskać od Prezesa 
UTK dokumenty wymagane przez przepisy prawa. 

Przewoźnik kolejowy musi najpierw otrzymać licen-
cję na wykonywanie przewozów poświadczającą 
spełnienie wymagań m.in. w zakresie wiarygodności 
finansowej czy posiadania stosownego ubezpiecze-
nia od odpowiedzialności cywilnej. Sama licencja 
nie uprawnia jeszcze do dostępu do infrastruktury 
kolejowej – konieczne jest uzyskanie dokumentu 
z zakresu bezpieczeństwa. W tym celu wydawany był 
certyfikat bezpieczeństwa w części A i B. Jednak wraz 
z wejściem w życie 31 października 2020 r. przepisów 
IV pakietu kolejowego został on zastąpiony jednolitym 
certyfikatem bezpieczeństwa. 

W przypadku zarządców infrastruktury ścieżka wej-
ścia na rynek kolejowy jest krótsza – wystarczające 
jest spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
i uzyskanie autoryzacji bezpieczeństwa. 

Począwszy od 16 czerwca 2020 r. wszystkie podmioty 
odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych 
mogą uzyskać tzw. certyfikat ECM wydawany przez 
Prezesa UTK. Wcześniej możliwe było to jedynie 
w odniesieniu do podmiotów zajmujących się utrzyma-
niem wagonów towarowych. Certyfikat ECM poświad-
cza zdolność do bezpiecznego zarządzania procesem 
utrzymania pojazdów kolejowych w taki sposób, aby 
spełniały one odpowiednie wymagania techniczne 
i mogły być bezpiecznie eksploatowane w systemie 
kolejowym. Istnieje również mechanizm dobrowolnej 
certyfikacji podmiotów realizujących jedynie poszcze-
gólne funkcje utrzymania, głównie warsztatów utrzy-
maniowych, które bezpośrednio wykonują czynności 
utrzymaniowe na pojeździe. 

Użytkownicy bocznic kolejowych zobowiązani 
są do posiadania świadectwa bezpieczeństwa, czyli 
dokumentu poświadczającego spełnienie niezbędnych 

wymagań w zakresie bezpiecznego eksploatowa-
nia bocznicy kolejowej i prowadzenia na niej ruchu. 
Świadectwo bezpieczeństwa otrzymują również nie-
którzy przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury 
(np. koleje wąskotorowe), a także przedsiębiorcy zarzą-
dzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze. 

Przedsiębiorcy użytkujący pojazdy kolejowe eksplo-
atowane wyłącznie na bocznicach kolejowych czy 
w metrze zobowiązani są do uzyskania zatwierdzenia 
przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania 
(DSU), określającej warunki utrzymania pojazdu kole-
jowego i jego cykle przeglądowo-naprawcze. 

Rok 2020 był wyjątkowy pod względem liczby i struk-
tury wydanych przez Prezesa UTK dokumentów 
dotyczących obszaru bezpieczeństwa. W liczbach 
bezwzględnych wydanych zostało najmniej dokumen-
tów od pięciu lat, co jednak nie daje pełnego obrazu 
sytuacji. Wprowadzone w 2020 r. zmiany przepisów 
wymusiły bowiem prowadzenie dodatkowych postę-
powań administracyjnych, które nie są uwzględnione 
w poniższej tabeli, gdyż nie skutkują wydaniem żad-
nego dokumentu świadectwa, certyfikatu czy auto-
ryzacji. Są jednak niezbędne, aby taki dokument móc 
wydać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W 2020 r. zmieniła się struktura prowadzonych postę-
powań. Znacząco spadła liczba wydawanych świa-
dectw bezpieczeństwa, z drugiej jednak strony istotnie 
wzrosła liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa 
część A i B. Wzrost liczby wydanych certyfikatów 
bezpieczeństwa część A i B to efekt wejścia w życie 
przepisów części technicznej IV pakietu kolejowego. 
Powodem było duże zainteresowanie podmiotów zło-
żeniem wniosków przed 31 października 2020 r., kiedy 
to Prezes UTK nie mógł już wydawać certyfikatów 
bezpieczeństwa A i B na dotychczasowych zasadach. 
Do tego należy dodać naturalną kumulację liczby 
wydawanych certyfikatów związaną z pięcioletnim 
cyklem odnawiania dokumentów, które w większości 

6.1� Wydawanie�uprawnień�dla�
� podmiotów�prowadzących�
� działalność�w obszarze�kolei�



zostały pierwszy raz wydane pod koniec 2010 r. 
Wszystkie te czynniki sprawiły, że w 2020 r. wydano 
58 certyfikatów bezpieczeństwa część A i 71 certyfika-
tów bezpieczeństwa część B. 

Z kolei na spadek liczby wydawanych świadectw 
bezpieczeństwa wpłynęło wprowadzenie przepisów 
ustawy o COVID-19 automatycznie wydłużających 
ważność dotychczasowych dokumentów z uwagi 
na stan epidemii. W efekcie część podmiotów nadal 
funkcjonuje w oparciu o dokumenty, które w prze-
ciwnym razie utraciłyby ważność. Do czasu zakoń-
czenia stanu epidemii Prezes UTK nie może wydać 
nowych dokumentów, chyba że podmioty złożą 

wniosek o uchylenie obowiązującego świadectwa, 
na co jednak decyduje się niewielu użytkowników 
bocznic. Powyższa zmiana przepisów miała także 
duży wpływ na pracochłonność prowadzonych 
spraw, gdyż w praktyce podwajała ich liczbę (oprócz 
postępowania o wydanie dokumentu konieczne było 
dodatkowe postępowanie o uchylenie dotychczas 
obowiązującego). 

W 2020 r. Prezes UTK nie wydał żadnego jednolitego 
certyfikatu bezpieczeństwa ani certyfikatu podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) lub certy-
fikatu w zakresie funkcji utrzymania obejmujących 
pojazdy inne niż wagony towarowe.

Tab. 35 Liczba poszczególnych rodzajów dokumentów wydanych przez Prezesa UTK w latach 2016 – 2020

lp. rodzaj wydanego dokumentu lub uprawnienia14 2016 2017 2018 2019 2020 suma

1. uprawnienie do wykonywania przewozów osób 0 0 0 1 0 1

2. uprawnienie do wykonywania przewozów rzeczy 8 4 5 9 11 37

3. uprawnienie do świadczenia usługi trakcyjnej 4 4 3 3 10 24

4. certyfikat bezpieczeństwa część A 27 16 26 18 58 145

5. certyfikat bezpieczeństwa część B 32 22 29 23 71 177

6. autoryzacja bezpieczeństwa 4 2 1 3 4 14

7.
certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
(ECM) wagonów towarowych

27 18 22 14 11 92

8.
certyfikat w zakresie funkcji utrzymania w odniesieniu 
do wagonów towarowych

1 2 0 1 6 10

9. świadectwo bezpieczeństwa 260 243 330 261 127 1221

10. decyzja zatwierdzająca dokumentację systemu utrzymania 330 185 50 38 31 634

łączna liczba 693 496 466 371 329 2355

14 W związku ze zmianą przepisów od 16 czerwca 2015 r. na jednym dokumencie licencji może być zawartych kilka rodzajów uprawnień. W celu zachowania spójności danych z wcześniej-
szymi latami w tabeli wskazywana jest liczba udzielonych uprawnień, a nie wydanych dokumentów licencji.
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Jednym z podstawowych zadań Prezesa UTK jest 
wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przy-
wracanie i cofanie licencji maszynisty oraz aktualizacja 
danych zawartych w licencji maszynisty i wydawanie 
jej wtórników. W 2020 r. do Prezesa UTK wpłynęło 
959 wniosków związanych z licencjami maszynisty. 
Do tej liczby należy doliczyć 57 wniosków rozpatrzo-
nych w 2020 r., które zostały złożone jeszcze w 2019 r. 
Łącznie w 2020 r. procedowanych było 1 016 wnio-
sków związanych z licencjonowaniem maszynistów. 
Na koniec roku zakończono procedowanie 996 z nich. 

Wydanych zostało:

633 spersonalizowanych blankietów licencji 
maszynisty;

4 decyzje umarzające postępowanie;

6 decyzji przywrócenia licencji maszynisty;

24 wtórniki licencji.

Ponadto dokonano 320 aktualizacji licencji maszynisty, 
a 9 wniosków pozostawiono bez rozpoznania. 

Oprócz bieżącego wydawania licencji, działa-
nia Prezesa UTK związane z licencjonowaniem 
maszynistów skupiają się także na monitorowaniu 
ważności orzeczeń lekarskich posiadanych przez 
maszynistów. Dokumenty te na bieżąco spływają 
do Prezesa UTK zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich 
i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej 
i psychicznej osób ubiegających się o świadec-
two maszynisty albo o zachowanie jego ważności. 

Następnie są wprowadzane do Systemu Obsługi 
Licencji Maszynistów (SOLM). Utrata ważności badań 
lekarskich lub ich brak jest automatycznie przed-
stawiany w SOLM w postaci zmiany statusu licencji 
na „nieważna”. W 2020 r. ze względu na stan epidemii, 
na mocy art. 15zzzy ust. 1 ustawy o COVID-19 zawie-
szone zostało przeprowadzanie badań lekarskich 
i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie 
oraz zachowanie ważności licencji maszynisty, a także 
świadectwa maszynisty. Z tego względu liczba orze-
czeń lekarskich, jaka spłynęła do Prezesa UTK, była 
znacznie niższa niż we wcześniejszych latach. 

W 2020 r. do Prezesa UTK wpłynęło 4 268 orzeczeń 
lekarskich od podmiotów medycznych wpisanych 
na prowadzoną przez Prezesa UTK listę podmiotów 
uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich 
i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdze-
nia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych 
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 
maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Ponadto 
323 orzeczenia, które wpłynęły w 2019 r., były 
procedowane w roku 2020. Łącznie procedowano 
4 591 orzeczeń lekarskich. Na koniec roku wpro-
wadzono do systemu 4 476 orzeczeń lekarskich. 
Dla porównania w 2019 r. do SOLM wprowadzono 
12 102 orzeczenia lekarskie.

Przy okazji weryfikacji orzeczeń lekarskich, które 
wpłynęły do Prezesa UTK przed wprowadze-
niem zawieszenia wykonywania badań lekarskich, 
UTK podjął inicjatywę informowania posiadaczy 
licencji maszynisty o konieczności aktualizacji licencji 
z tytułu zmian w zakresie ograniczeń zdrowotnych 
polegających na obowiązkowym korzystaniu z okula-
rów lub soczewek kontaktowych. W 2020 r. zostało 

6.2� Wydawanie�uprawnień�
� dla�personelu�kolejowego

6.2.1� Wydawanie�licencji�maszynisty

lp. rodzaj sprawy 2016 2017 2018 2019 2020 suma

1. wydanie licencji maszynisty 4 393 6 315 3 923 1 126 633 16 390

2. aktualizacja licencji maszynisty 1 8 250 298 320 877

3. zawieszenie licencji maszynisty 1 1 73 218 261 554

4. cofnięcie licencji maszynisty 2 0 50 1 2 55

5. przywrócenie licencji maszynisty 0 1 6 6 6 19

6. orzeczenia lekarskie 2 473 4 992 14 958 12 102 4 476 39 001

łączna liczba 6 870 11 317 19 260 13 751 5 698 56 896

Tab. 36 Liczba poszczególnych rodzajów spraw związanych z licencjami maszynisty rozpatrzonych w latach 2016 – 2020
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wystosowanych 321 pism do posiadaczy licencji 
maszynisty o konieczności aktualizacji licencji maszy-
nisty w tym zakresie.

W zakresie zawieszania i cofania licencji maszynistów 
w 2020 r. wszczęto 263 postępowania. Z postępowań 
wszczętych w 2019 r. do realizacji w 2020 r. pozostało 
47 postępowań, co łącznie stanowiło 310 postępowań 
do realizacji w 2020 r. Zakończone zostały 274 postę-
powania, które skutkowały wydaniem:

261 decyzji o zawieszeniu licencji maszynisty;

2 decyzji o cofnięciu licencji maszynisty;

11 decyzji o umorzeniu postępowania.

Ponadto w 2020 r. zrealizowano szereg modyfikacji 
Systemu Obsługi Licencji Maszynistów, wyróżnionego 
nagrodą „Skrzydła IT w Administracji”. Wszystkie one 
miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
tego systemu informatycznego.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania, w zależności 
od deklaracji złożonej wraz z wnioskiem o wpis 
do rejestru, mogą prowadzić działalność w następu-
jących zakresach (łącznie bądź tylko w niektórych 
z nich):

szkolenie i egzaminowanie kandydatów 
na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 
licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy 
zawodowej;

szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszyni-
stów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszy-
nisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących: 
infrastruktury kolejowej, pojazdu kolejowego;

przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy 
i umiejętności maszynistów, lub

szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej w zakre-
sie ogólnych kompetencji językowych, zasad 
ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania 
maszynistów i kandydatów na maszynistów, według 
stanu na koniec 2020 r., znajdowało się 48 podmiotów, 
w tym 28 należących do przewoźników kolejowych. 

Do rejestru w 2020 r. wpisano 6 nowych ośrodków 
szkolenia i egzaminowania:

Dorota Cieślak Ośrodek Szkolenia i Doradztwa 
Kolejowego Wolna Droga;

„Majkoltrans” sp. z o.o.;

Master Inwestycje sp. z o.o. sp. komandytowa;

Mgk & Partner sp. z o.o.;

Mobil Lok Servis sp. z o.o.;

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych 
Kolprem sp. z o.o.

W 2020 r. żaden z podmiotów nie złożył wniosku 
o wykreślenie go z rejestru. Większość z nowo wpi-
sanych ośrodków zajmuje się wyłącznie działalnością 
szkoleniową. Wszystkie wpisane podmioty zgłosiły 
chęć prowadzenia:

szkoleń i egzaminów kandydatów do wej-
ścia do zawodu w celu uzyskania świadectwa 
maszynisty oraz

szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności 
maszynistów posiadających już uprawnienia.

Dodatkowo 4 z nich zawnioskowały o wpisanie 
do zakresu działalności również szkoleń i egzaminów 
niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty. Tylko 
jeden ośrodek zadeklarował chęć szkolenia i egzamino-
wania maszynistów z innych krajów Unii Europejskiej.

6.2.2� Ośrodki�szkolenia�
� i egzaminowania
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Prezes UTK prowadzi działania nadzorcze nad 
procesem szkolenia i egzaminowania kandydatów 
na maszynistów oraz maszynistów. W ramach tych 
działań gromadzi dane m.in. o liczbie egzaminowa-
nych, zdawalności i częstotliwości egzaminów. Analiza 
tych danych pozwala na wykrycie nieprawidłowości 
mogących wpłynąć negatywnie na poziom wyszkole-
nia przyszłych maszynistów, a w konsekwencji na stan 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2020 r. 14 ośrodków (pośród 42 uprawnionych 
w 2020 r. do prowadzenia działalności w zakresie 
szkoleń i egzaminowania na licencję maszynisty) prze-
prowadziło 57 egzaminów na licencję maszynisty dla 
566 kandydatów, a 455 zdających uzyskało pozytywny 
wynik. Zdawalność egzaminu na licencję wyniosła 
80,4%. W porównaniu do 2019 r. oznacza to spadki: 
o 47,2% w przypadku liczby egzaminów na licencję, 
o 51,3% w liczbie osób egzaminowanych. Zdawalność 
zmniejszyła się o 6,9 pkt procentowych. Wpływ na 
znacznie mniejszą liczbę zdających miała pandemia 
COVID-19 m.in. ze względu na czasowy brak możli-
wości wykonania badań lekarskich niezbędnych do 
wydania licencji maszynisty.

Rynek ośrodków egzaminujących na licencję 
maszynisty ma charakter rozproszony. Biorąc 
pod uwagę liczbę osób egzaminowanych, ponad 

połowa kandydatów (55%, tj. 311 egzaminowanych) 
została obsłużona przez dwa największe ośrodki egza-
minowania. Zdawalność w dwóch dominujących ośrod-
kach wynosi 83,3%. W przypadku pozostałych, mniej-
szych pod kątem liczby egzaminowanych na licencję 
maszynistów podmiotów (45% rynku, 255 egzamino-
wanych) łącznie zdawalność wyniosła 76,9%.

W przypadku egzaminu na świadectwo maszynisty, 
21 ośrodków (spośród 42 uprawnionych w 2020 r.) 
przeprowadziło 175 egzaminów dla 933 kandydatów. 
Z tego 694 osoby uzyskały pozytywny wynik egzaminu, 
tym samym zdawalność kształtowała się na poziomie 
74,4%. Wynik ten jest nieco niższy od tego z 2019 r., 
kiedy wyniósł 76,2%. 

Warto odnotować duży wzrost aktywności w zakre-
sie zarówno liczby egzaminów, jak i egzaminowa-
nych, w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 r. 
odbyły się 123 egzaminy, do których przystąpiło 

6.2.3� Monitorowanie�poziomu�
� wyszkolenia�maszynistów
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614 kandydatów. Oznacza to wzrost w 2020 r. odpo-
wiednio o 42,3% oraz 52%. Jest to naturalny efekt 
cyklu szkolenia, który zakłada dwuletnie przesunięcie 
między przystąpieniem do egzaminu na licencję i świa-
dectwo maszynisty. W 2018 r. egzamin na licencję 
maszynisty zdało 953 kandydatów, którzy w większo-
ści po dwuletniej nauce podeszli do egzaminu na świa-
dectwo. Wybuch epidemii COVID-19 nie wpłynął przy 
tym na liczbę kandydatów podchodzących do tego 
egzaminu. W odróżnieniu bowiem od szkoleń na licen-
cję maszynisty, gdzie kandydaci zapisują się najczęściej 
indywidualnie, szkolenia na świadectwo odbywają się 
po zatrudnieniu w konkretnej spółce. Pracodawcom 
zależało zatem na jak najszybszym dokończeniu 
szkoleń swoich pracowników, jak tylko sytuacja epide-
miczna na to pozwoliła.  

Różnica w zdawalności między egzaminami na licencję 
i świadectwo w 2020 r. wyniosła 6 pkt procentowych. 
W odróżnieniu od egzaminu na licencję, egzamin 
na świadectwo maszynisty ma za zadanie weryfikację 
nie tylko teoretycznej wiedzy, lecz również praktycz-
nych umiejętności kandydata, takich jak jazda na pojeź-
dzie, znajomość infrastruktury oraz w wybranych przy-
padkach odcinków granicznych. Część praktyczna nie 
jest porównywalna między ośrodkami, albowiem każdy 
podmiot egzaminuje kandydata na różne typy pojazdów 
trakcyjnych, czy też różnych zarządców infrastruktury.

Rynek ośrodków szkolenia i egzaminowania przepro-
wadzających egzaminy na świadectwo maszynistów 
ma charakter coraz bardziej rozproszony. W 2020 r. 
liczba podmiotów prowadzących działalność w tym 
zakresie wzrosła o 5 w stosunku do roku wcześniej-
szego. Biorąc pod uwagę liczbę osób egzaminowanych, 
podobnie jak w przypadku egzaminów na licencję, 
ponad połowa kandydatów jest egzaminowana przez 
dwa największe ośrodki, które łącznie wg liczby 
egzaminowanych posiadają udział w rynku wyno-
szący 53,8% (502 kandydatów). Zdawalność łącznie 
w tych dwóch ośrodkach wynosi 65,3%. Pozostała 
część rynku, tj. 19 ośrodków egzaminujących łącznie 
46,2% kandydatów (431 osób) - posiada zdawalność 
na poziomie 84,9%.
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Przepis art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym 
przewiduje obowiązek składania przez maszynistów 
oświadczeń o świadczeniu bądź nieświadczeniu pracy 
lub usług na rzecz innych podmiotów kolejowych. 
Obowiązek złożenia oświadczenia powstaje w dniu 
rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie 
w każdym przypadku podjęcia albo zaprzestania wyko-
nywania czynności maszynisty na rzecz więcej niż jed-
nego podmiotu. Oświadczenie o świadczeniu pracy lub 
usług na rzecz więcej niż jednego pracodawcy powinno 
zawierać informację dotyczącą przeciętnej tygodnio-
wej liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego lub 
pociągu u innego podmiotu. Oświadczenie to następ-
nie jest przekazywane Prezesowi UTK, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Maszyniści uchylający się od obowiązku złożenia 
stosownego oświadczenia lub podający informacje 
niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze 
grzywny zgodnie z art. 65 ust. 1a ustawy o transporcie 
kolejowym. Zaniechanie złożenia oświadczenia lub 
złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 
dane bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo 
systemu kolejowego. Uniemożliwia pracodawcom 
odpowiednie opracowanie harmonogramu pracy 
maszynisty tak, aby zapewnić właściwy czasu pracy. 
Obowiązek taki został nałożony na podmioty sektora 
kolejowego w formie zalecenia ogłoszonego Raporcie 
Rocznym z działalności PKBWK za rok 2012.

Wykroczeniem jest także wykonywanie czynności 
na stanowisku maszynisty bez posiadania wymaganych 

do tego kwalifikacji (np. brak znajomości odcinków 
linii kolejowych). Zachowanie takie jest penalizowane 
na mocy art. 65 ust. 1 ustawy o transporcie kolejo-
wym. Zgodnie ze wskazanym przepisem, kto prowadzi 
pojazd kolejowy lub wykonuje pracę na stanowisku 
bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpie-
czeństwem ruchu kolejowego, nie posiadając wyma-
ganych do tego kwalifikacji, lub dopuszcza do wyko-
nywania czynności związanych z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego osobę, która 
takich kwalifikacji nie posiada, podlega karze grzywny.

Uchybienia dotyczące dopuszczenia osoby bez 
wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpie-
czeństwem ruchu kolejowego skutkują znaczącym 
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego. Prowadzenie pociągu bez wymaganych do tego 
kwalifikacji zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia 
zdarzenia kolejowego, co należy utożsamiać z niebez-
pieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego.

W 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan pandemii sądy 
wydały tylko 4 wyroki w sprawie wykroczeń popeł-
nianych przez maszynistów. We wszystkich sprawach 
orzeczone zostały kary grzywny, które wynosiły 
łącznie 1 450 zł. W 3 przypadkach wyroki dotyczyły 
uchylania się od składania oświadczeń albo zawarcia 
w nich informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 
a jeden przypadek dotyczył wykonywania czynności 
na stanowisku maszynisty bez posiadania wymaga-
nych do tego kwalifikacji.

6.2.4� Czas�pracy�oraz�
� odpowiedzialność�
� maszynistów
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Jednym z zadań Prezesa UTK jest nadzór nad rynkiem 
wyrobów stosowanych w transporcie kolejowym. 
Każdy wyrób wprowadzany do obrotu na rynku 
europejskim musi spełniać tzw. wymagania zasadnicze. 
Wymagania te są formułowane na dużym poziomie 
ogólności. W przypadku wyrobów kolejowych dotyczą 
one bezpieczeństwa, zdrowia, niezawodności i dostęp-
ności, ochrony środowiska naturalnego i zgodności 
technicznej. Wymagania zasadnicze dla wyrobów 
kolejowych są następnie uszczegóławiane we właści-
wych TSI, jak również w przepisach krajowych – Liście 
Prezesa UTK.

Wyrobami kolejowymi są zarówno elementy infra-
struktury kolejowej, np. rozjazdy, szyny, jak rów-
nież urządzenia sterowania ruchem kolejowym, czy 
pojazdy kolejowe. Potwierdzenie spełnienia zasadni-
czych wymagań przez te wyroby następuje w procesie 
dopuszczenia do eksploatacji, w ramach którego pod-
system uzyskuje zezwolenie na dopuszczenie do eks-
ploatacji lub świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
typu. Oba te dokumenty wydaje Prezes UTK.

W 2020 r. Prezes UTK wydał łącznie 444 zezwo-
lenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów 
kolejowych. Liczba wydawanych zezwoleń była 
mniejsza niż w 2019 r., kiedy wydano 674 zezwolenia. 
W 2020 r. zezwolenia na dopuszczenie do eksplo-
atacji pojazdów kolejowych były wydawane jedynie 
do 30 października. Po tej dacie, wraz z wejściem 
w życie IV pakietu kolejowego, zostały zastąpione 

zezwoleniami na wprowadzenie do obrotu, których 
w 2020 r. wydano 21 dla 34 pojazdów kolejowych. 
Wejście w życie IV pakietu kolejowego spowodowało 
przekazanie części kompetencji do Agencji Kolejowej 
Unii Europejskiej. Od tego momentu wszystkie 
zezwolenia dla pojazdów, których obszar eksploatacji 
obejmuje kilka państw członkowskich, są wydawane 
przez Agencję.

W zakresie instalacji stałych liczba oddanych do eks-
ploatacji podsystemów strukturalnych (po uprzednim 
uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia Prezesa UTK) 
wzrosła z 12 do 25. Zezwolenia wydane przez Prezesa 
UTK potwierdziły interoperacyjność w obszarze 
podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” 
na ok. 650 km linii kolejowych, w ramach podsystemu 

„Energia” na ok. 237 km, zaś w przypadku podsystemu 
„Infrastruktura” na ok. 207 km. Zwiększona liczba 
wydanych zezwoleń w tym obszarze związana jest 
z kończącą się perspektywą finansową 2014 – 2020, 
w ramach której finansowana jest większość inwestycji 
Krajowego Programu Kolejowego.

6.3� Bezpieczeństwo�wyrobów�
� kolejowych

lp. rodzaj sprawy 2016 2017 2018 2019 2020 suma

1. pojazd trakcyjny 91 152 234 295 210 982

2. wagon pasażerski 3 18 54 105 127 307

3. wagon towarowy 77 21 527 220 53 898

4. pojazd specjalny 25 36 48 54 54 217

5. podsystem (instalacje stałe) 7 2 20 12 25 66

łączna liczba 203 229 883 686 469 2 470

lp. rodzaj sprawy 2016 2017 2018 2019 2020 suma

1.
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu 
kolejowego

35 18 11 23 12 99

2. świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia 15 15 30 31 32 123

3. świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli 16 21 43 29 34 143

łączna liczba 66 54 84 83 78 365

Tab. 37 Liczba wydanych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji w latach 2016 – 2020

Tab. 38 Liczba wydanych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu w latach 2016 – 2020
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650�km
linii�kolejowych�uzyskało�w 2020 r.�
zezwolenie�na�dopuszczenie�
do eksploatacji�w zakresie�podsystemu�
„Sterowanie�–�urządzenia�przytorowe”.



Liczba wydanych w 2020 r. świadectw dopuszczenia 
do eksploatacji utrzymała się na podobnym pozio-
mie jak w roku 2019. Zmieniła się jednak ich struk-
tura – wzrosła nieco liczba wydanych świadectw dla 
typów urządzeń i budowli, spadła zaś liczba świadectw 
dla typów pojazdów. Jest to związane z intensyfikacją 
inwestycji infrastrukturalnych, co wiąże się z wprowa-
dzaniem nowych typów urządzeń i budowli na polski 
rynek. W przypadku pojazdów dodatkowo rok 2019 
był wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy możliwe było 
wtedy wydanie świadectw dopuszczenia do eksploata-
cji dla pojazdów eksploatowanych w ruchu lokalnym, 
pojazdów turystycznych i historycznych niezależnie 
od drogi kolejowej, po której te pojazdy się poruszają.

W ciągu ostatnich 5 lat do Prezesa UTK wpły-
nęły łącznie 342 zgłoszenia dotyczące odnowień 

podsystemów instalacji stałych. Odnowieniem 
są większe prace wymienne w ramach podsystemu 
instalacji stałych lub jego części, które nie zmieniają 
jego całkowitych osiągów. Zatem są to prace cha-
rakteryzujące się mniejszym zakresem niż moderni-
zacje wiążące się z obowiązkiem uzyskania zezwo-
lenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 
strukturalnego. Ponadto w 2020 r. do Prezesa UTK 
wpłynęło 37 wniosków o ustalenie obowiązku uzy-
skania zezwolenia dla podsystemu po modernizacji. 
Porównując to do danych dotyczących zgłoszonych 
odnowień w roku 2020 można zauważyć, że ponad 
1/3 realizowanych inwestycji jest kwalifikowana jako 
większe prace w podsystemach zmieniające ich osiągi. 
Jest to dwukrotny wzrost względem roku 2019, kiedy 
to jedynie 1/6 takich inwestycji była kwalifikowana 
jako modernizacje.

lp. rodzaj sprawy 2016 2017 2018 2019 2020 suma

1. podsystem strukturalny „Infrastruktura” 34 29 23 37 28 151

2. podsystem strukturalny „Energia” 18 16 12 22 13 81

3. podsystem strukturalny „Sterowanie – urządzenia przytorowe” 22 17 14 35 22 110

łączna liczba 74 62 49 94 63 342

Tab. 39 Odnowienia podsystemów instalacji stałych w latach 2016 – 2020
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Istotnym obszarem działalności Prezesa UTK jest 
nadzór nad spełnianiem wymagań prawa przez pod-
mioty działające w sektorze kolejowym. Nadzór ten 
jest realizowany przede wszystkim w oparciu o dzia-
łania kontrolne prowadzone przez oddziały terenowe 
urzędu. Czynności kontrolne są przeprowadzane 
na podstawie wymogów i kryteriów wynikających 
z aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i powsta-
jących na poziomie UE. Ustalenia z poszczególnych 
czynności kontrolnych są gromadzone w wewnętrz-
nych systemach urzędu i wykorzystywane do stałego 
monitorowania poziomu bezpieczeństwa systemu 
kolejowego i identyfikowania obszarów wymagających 
szczególnej uwagi. Oprócz kontroli Prezes UTK reali-
zuje działalność nadzorczą również w formie czynności 
sprawdzających w terenie, czynności sprawdzających 

w formie pisemnej, a także oględzin w toku postępo-
wania administracyjnego.

Struktura działań nadzorczych realizowanych w 2020 r. 
uległa pewnym zmianom w stosunku do wcześniej-
szego roku. W 2019 r. 65% działań prowadzonych było 
w formie kontroli, około 27% czynności sprawdzają-
cych w formie pisemnej oraz 7% w formie czynności 
sprawdzających w terenie. W roku 2020 nastąpił 
spadek liczby przeprowadzanych kontroli o 10 pkt pro-
centowych na rzecz czynności pisemnych (35,14%) 
oraz czynności na gruncie (8,16%). Taki stan związany 
był przede wszystkim z sytuacją epidemiczną, która 
spowodowała m.in. konieczność weryfikacji znaczącej 
części zgłoszeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego w formie pisemnej.

6.4� Działalność�nadzorcza

Rodzaje działań
nadzorczych

realizowanych
w 2020 r.

kontrola

56,65%

oględziny w toku
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sprawdzająca
w formie pisemnej

35,14%

czynność
sprawdzająca
na gruncie 

8,16%
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W toku realizowanych czynności nadzorczych stwier-
dzane są nieprawidłowości, będące przejawem wystę-
pujących w przedsiębiorstwach kolejowych naruszeń 
obowiązujących przepisów prawa. Istotnym wskaź-
nikiem obrazującym poziom bezpieczeństwa sektora 
kolejowego jest liczba nieprawidłowości stwierdza-
nych w danym roku w toku czynności nadzorczych. 
W 2020 r. zauważalny jest niewielki, około 4% spadek 
liczby stwierdzanych nieprawidłowości. Jednak ogólna 
liczba nieprawidłowości nie odbiega znacząco od war-
tości z ostatnich lat.

Opieranie się wyłącznie na danych o liczbie stwierdzo-
nych nieprawidłowości nie jest jednak miarodajne dla 
wyciągnięcia wniosków dotyczących bezpieczeństwa 
systemu kolejowego w danym roku. Liczba stwierdza-
nych nieprawidłowości jest bowiem zależna od liczby 
przeprowadzonych działań nadzorczych. Konieczne 
jest zatem opracowanie wskaźnika, który pozwoli 
na uśrednienie i wyważenie takiej oceny, umożli-
wiając porównanie danych na przestrzeni kolejnych 
lat. W tym celu opracowany został wskaźnik bezpie-
czeństwa, który wyliczany jest według następującego 
wzoru:

gdzie:

W
n
 – wskaźnik nieprawidłowości;

L
n
 – liczba nieprawidłowości stwierdzona podczas 

działań nadzorczych;

L
D

 – liczba działań nadzorczych w badanym okresie.

Wyliczenia te pozwalają na określenie średniej liczby 
nieprawidłowości stwierdzanych w danym roku 
w trakcie jednego działania nadzorczego. Na prze-
strzeni kilku ostatnich lat zauważalny jest stopniowy 
wzrost wskaźnika nieprawidłowości. O ile w 2016 r. 
statystycznie w trakcie jednej czynności nadzorczej 
stwierdzano nieco ponad jedną nieprawidłowość, 
to w 2019 r. były to już niemal dwie nieprawidłowości. 
W roku 2020 trend ten uległ zahamowaniu i wartość 
wskaźnika utrzymała się na podobnym poziomie, jak 
w roku poprzednim. Wynik za 2020 r. wyniósł 1,91, 
co oznacza minimalny spadek o 1% w porównaniu 
do roku poprzedzającego.

Wskaźniki nieprawidłowości pozwalają na ocenę 
stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego nie 
tylko w kontekście ogólnym, ale również w odnie-
sieniu do poszczególnych obszarów tematycznych. 
W 2020 r. najwyższy wskaźnik nieprawidłowości dla 
działań kontrolnych został odnotowany w przypadku 
następujących zakresów tematycznych:

system zarządzania bezpieczeństwem (7,64);

bezpieczeństwo eksploatacji bocznic 
kolejowych (5,49);

system zarządzania utrzymaniem (5,06);

stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury 
kolejowej (3,20);

spełnienie warunków w zakresie wydanych doku-
mentów uprawniających (3,00);

przygotowanie i realizacja procesu 
przewozowego (2,90).
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Lista zakresów tematycznych kontroli, w których naj-
częściej odnotowywano nieprawidłowości, nie uległa 
zmianie w stosunku do roku 2019. Najwyższą wartość 
ponownie osiągnięto w przypadku kontroli systemów 
zarządzania bezpieczeństwem (7,64), co nie powinno 
dziwić, gdyż z założenia kontrole te dotyczą wielu 
obszarów działalności danego podmiotu. Wartość 
wskaźnika nieprawidłowości dla tego obszaru spadła 
o 1,64 w porównaniu do roku 2019. Na drugiej pozycji, 
podobnie jak w roku poprzednim, znalazły się kon-
trole dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji bocznic 

kolejowych, w których średnio stwierdzano 5,49 nie-
prawidłowości. Świadczy to o niewystarczającej świa-
domości podmiotów użytkujących bocznice kolejowe 
o ciążących na nich obowiązkach. Kolejne miejsca pod 
względem wskaźnika nieprawidłowości zajęły kontrole 
dotyczące systemów zarządzania utrzymaniem, gdzie 
średnio wskazywano 5,06 nieprawidłowości. Podobnie 
jak w przypadku kontroli SMS jest to efekt szerokiego 
zakresu tego typu działań. Pozostałe pozycje zajmują 
wskaźniki, których wartość nie przekroczyła średnio 
5 nieprawidłowości.

Tab. 40 Wybrane obszary, w których podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 2020 r. oraz porównanie wskaźnika 
nieprawidłowości w latach 2019 – 2020

lp. ogólny zakres działania
liczba kontroli 

2020 r.

liczba 
stwierdzonych 

nieprawidłowości 
2020 r.

wskaźnik 
nieprawidłowości 

2020 r.

wskaźnik 
nieprawidłowości 

2019 r.

zmiana 
wskaźnika 

2020/2019

1.
system zarządzania 
bezpieczeństwem

58 443 7,64 9,28 -1,64

2.
bezpieczeństwo eksploatacji 
bocznic kolejowych

140 768 5,49 6,66 -1,17

3. system zarządzania utrzymaniem 65 329 5,06 5,31 -0,25

4.
stan techniczny i proces utrzymania 
infrastruktury kolejowej

227 727 3,2 2,42 +0,78

5.
spełnienie warunków w zakresie 
wydanych dokumentów 
uprawniających

34 102 3 2,04 +0,96

6.
przygotowanie i realizacja procesu 
przewozowego

176 511 2,9 2,05 +0,85

7.

szkolenie, egzaminowanie 
i nadawanie uprawnień 
pracownikom związanym 
z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego 

52 88 1,69 1 +0,69

8.
przewóz koleją towarów 
niebezpiecznych

68 104 1,53 0,93 +0,6

9.
pracownicy związani 
z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego

63 85 1,35 1,16 +0,19

10. prowadzenie ruchu kolejowego 63 83 1,32 1,47 -0,15

11
rynek wyrobów stosowanych 
w kolejnictwie

70 73 1,04 0,52 +0,52

12
realizacja procesu informacji 
pasażerów

8 7 0,88 0,53 +0,35
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Największy spadek wskaźnika nieprawidłowości 
w 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego odnoto-
wano w następujących obszarach tematycznych:

system zarządzania bezpieczeństwem (-1,64);

bezpieczeństwo eksploatacji bocznic 
kolejowych (-1,17);

system zarządzania utrzymaniem (-0,25);

prowadzenie ruchu kolejowego (-0,15).

Z kolei największe wzrosty wskaźnika w 2020 r. 
odnotowano dla następujących obszarów 
tematycznych:

spełnienie warunków w zakresie wydanych doku-
mentów uprawniających (+0,96);

przygotowanie i realizacja procesu przewozowego 
(+0,85);

stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury 
kolejowej (+0,78);

System zarządzania
bezpieczeństwem

System zarządzania
utrzymaniem

Prowadzenie ruchu
kolejowego
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7,64

5,31

5, 06

1,47

1,32

6,66

5,49

2019 2020

Spełnienie warunków w zakresie wydanych
dokumentów uprawniających

Przygotowanie i realizacja procesu
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uprawnień pracownikom związanym

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych

Pracownicy związani z bezpieczeństwem
ruchu kolejowego
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Rys. 92 Obszary, w których odnotowano 
spadek wskaźnika nieprawidłowości 
w 2020 r.

Rys. 93 Obszary, w których odnotowano 
wzrost wskaźnika nieprawidłowości 
w 2020 r.



szkolenie, egzaminowanie i nadawanie uprawnień 
pracownikom związanym z bezpieczeństwem 
ruchu kolejowego (+0,69);

przewóz koleją towarów niebezpiecznych (+0,60);

rynek wyrobów stosowanych w kolejnictwie 
(+0,52).

Odnotowane wzrosty były stosunkowo niewielkie, 
ponieważ nie przekroczyły poziomu 1. 

Ustalenia z działań kontrolnych mogą stanowić 
przesłanki do wszczęcia postępowania administracyj-
nego. Dzieje się tak, gdy wyniki działań kontrolnych 
wskazują na naruszenie przez podmiot obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w szczególności 
w zakresie spełniania warunków technicznych i orga-
nizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie 
ruchu kolejowego oraz bezpieczną eksploatację pojaz-
dów kolejowych.

W 2020 r. Prezes UTK wydał decyzje w 826 postępo-
waniach administracyjnych wszczętych na skutek lub 
w związku z prowadzonymi działaniami nadzorczymi. 
Najwięcej spraw dotyczyło kwestii wyłączenia lub 
ograniczenia eksploatacji pojazdu kolejowego. W tym 
zakresie wydano łącznie 322 decyzje administracyjne. 

W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów liczba 
wydanych decyzji wyniosła:

183 dla wagonów pasażerskich;

22 dla wagonów towarowych;

105 dla elektrycznych i spalinowych zespołów 
trakcyjnych;

10 dla lokomotyw;

2 dla innych rodzajów pojazdów 
(np. pojazd specjalny, wózek motorowy, 
pojazd szynowo-drogowy). 

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie 
stwierdzenia naruszeń bezpieczeństwa trans-
portu kolejowego i usunięcia nieprawidłowości 

w wyznaczonym terminie wydane zostało 51 decyzji 
administracyjnych. Większość z nich, bo aż 30, doty-
czyła niewłaściwego stanu infrastruktury kolejowej 
(w tym utrzymania bocznic kolejowych). Ponadto 
14 postępowań obejmowało zakresem nieprawidłowo-
ści stwierdzone w obszarze funkcjonowania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem (11 z nich dotyczyło 
przewoźników towarowych, 2 zarządców infra-
struktury oraz jedno – przewoźnika pasażerskiego). 
W 2020 r. wydano również 4 decyzje w związku z naru-
szeniami w sferze wymagań, jakie powinni spełniać 
pracownicy związani z prowadzeniem i bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okre-
ślonych rodzajów pojazdów kolejowych. Dodatkowo 
po jednej decyzji wydano w związku z następującymi 
nieprawidłowościami: nieprawidłowe prowadzenie 
dokumentacji kolejki wąskotorowej, nieprawidłowo-
ści w prowadzeniu ruchu kolejki wąskotorowej oraz 
nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania 
utrzymaniem.

W 2020 r. wydano także 44 decyzje w sprawach 
związanych z wprowadzeniem ograniczeń ruchu kole-
jowego. Większość decyzji (34) była związana z ogra-
niczeniem ruchu kolejowego na liniach kolejowych 
i stacjach. W 9 przypadkach wydano decyzję ograni-
czającą ruch na bocznicach kolejowych, a w jednym 
na infrastrukturze kolei wąskotorowej.

W 2020 r. zostało wydanych również 40 decyzji admi-
nistracyjnych w zakresie kar pieniężnych, z czego 
37 zakończyło się nałożeniem kary, jedna decyzja 
dotyczyła ponownego rozpatrzenia sprawy (zmniejsze-
nia wysokości nałożonej kary), a w dwóch przypadkach 
postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji 
umarzającej. Łączna kwota nałożonych kar wyniosła 
249 174,88 zł. Niemal połowa wydanych decyzji (18) 
dotyczyła nałożenia kary na podmioty biorące udział 
w procesie przewozu towarów niebezpiecznych (14 kar 
na przewoźników, 3 kary na użytkowników bocznic 
oraz 1 kara na innego uczestnika przewozu towarów 
niebezpiecznych). 11 kar zostało nałożonych w związku 
nieprzekazaniem Prezesowi UTK oświadczenia 
maszynistów o świadczeniu pracy zgodnie z art. 22ca 
ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto 
wydano 11 decyzji dotyczących nałożenia kary za eks-
ploatację bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawnia-
jącego, czyli świadectwa bezpieczeństwa.
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Każda osoba, która zauważy nieprawidłowości 
w zakresie bezpieczeństwa kolejowego, ma możliwość 
jej zgłoszenia Prezesowi UTK. Mogą być one przeka-
zywane za pośrednictwem formularza kontaktowego 
zamieszczonego na stronie UTK, jak również poprzez 
infolinię oraz pocztę, zarówno elektroniczną i tra-
dycyjną, a także przez platformę ePUAP. Od 2020 r. 
dostępna jest również aplikacja „Bezpiecznik” na tele-
fony komórkowe, z której łatwo można wysłać zgłosze-
nie, uzupełniając je np. zrobionym wcześniej zdjęciem. 
Aplikacja umożliwia również podgląd stanu realizacji 
zgłoszenia. 

Cennym źródłem informacji o sytuacjach mogących 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego są zgłoszenia od pasażerów oraz innych osób 
niezwiązanych z rynkiem kolejowym. Kolejną szcze-
gólnie istotną grupą osób przekazujących zawiadomie-
nia w zakresie bezpieczeństwa są pracownicy rynku 
kolejowego. Zgłoszenia nieprawidłowości od osób, 
które w swojej pracy stale obserwują działanie branży 
kolejowej, uczestniczą w procesie realizacji przewozów 
lub są odpowiedzialne za funkcjonowanie elementów 
składających się na system kolejowy, są szczególnie 
znaczące, gdyż pozwalają na weryfikację stanu bezpie-
czeństwa w sposób fachowy i szczegółowy. W tej grupie 
kontakt odbywa się często w formie anonimowej, co 
eliminuje obawy przed ewentualnymi negatywnymi 
konsekwencjami.

W ciągu ostatnich lat obserwowany był stopniowy 
spadek liczby przekazywanych zgłoszeń. Tendencja 
ta odwróciła się w 2020 r., gdy wpłynęło o blisko 
12% więcej zgłoszeń niż rok wcześniej – 440 w stosunku 
do 393 w 2019 r. Wzrost ten to wynik udostępnienia 

nowej formy zgłoszeń – aplikacji „Bezpiecznik”, która 
ułatwiła proces zgłaszania nieprawidłowości i pozwoliła 
poszerzyć krąg osób tego dokonujących. Znamienny 
jest również fakt, że istnieje grupa zgłaszających, którzy 
przekazują swoje obserwacje potencjalnych zagrożeń 
do Prezesa UTK w sposób regularny, wyrażając w ten 
sposób zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego.

Z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagro-
żenia dla życia, zdrowia ludzkiego bądź mienia, wszyst-
kie skargi dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 
w tym również informacje anonimowe, są rozpatrywane 
przez Prezesa UTK. Każda z nich jest szczegółowo ana-
lizowana w celu doboru adekwatnych środków potrzeb-
nych do jej weryfikacji, tj. konieczności przeprowadze-
nia działań nadzorczych, potrzeby udzielenia wyjaśnień 
czy też przekazania do innych organów właściwych 
do rozpatrzenia skargi. W przypadku, gdy występuje 
konieczność podjęcia działań nadzorczych, niezwłocz-
nie zlecana jest ich realizacja, mająca na celu weryfikację 
kwestii przedstawionych w przekazanym zgłoszeniu. Za 
każdym razem, po przeprowadzeniu działań i zgroma-
dzeniu właściwych dokumentów, zgłaszającemu, jeżeli 
tego oczekiwał, udzielana jest odpowiedź. 

Do obszarów, w których odnotowywana jest największa 
liczba zgłoszeń należy stan techniczny i proces utrzy-
mania infrastruktury kolejowej – jest to niemal połowa 
wszystkich zgłoszeń. Cztery dalsze kategorie obejmują 
stan techniczny i utrzymanie pojazdów kolejowych, 
przejazdy kolejowo-drogowe, warunki i tryb pracy 

6.5� Zgłaszanie�nieprawidłowości�
� w zakresie�bezpieczeństwa�
� ruchu�kolejowego

Rys. 94 Liczba 
zgłoszeń dotyczących 
bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego 
na przestrzeni lat 
2016 – 2020
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pracowników oraz ich kwalifikacje. Wszystkie te kate-
gorie mają zbliżony udział w ogólnej liczbie zgłoszeń 
wynoszący po 12 – 13%. Taka struktura tematyczna 
zgłoszeń jest bardzo zbliżona do wcześniejszych lat, 

kategoria stan techniczny i proces utrzymania infra-
struktury kolejowej jest wyraźnie najczęściej występu-
jącą na przestrzeni lat 2017 – 2020.
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Oprócz realizacji ustawowych zadań Prezes UTK podej-
muje również szereg działań dodatkowych w sferze 
bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kole-
jowego w Polsce. Stanowią one reakcję na nieprawi-
dłowości i problemy zidentyfikowane na rynku, a także 
przygotowują sektor kolejowy do podejmowania 
nowych wyzwań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 
Wspólnym celem tych działań jest tworzenie warunków 
do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i budowy 

nowoczesnego systemu transportu kolejowego. 
Najważniejsze z inicjatyw Prezesa UTK zostały opisane 
w tym rozdziale. 

Część z inicjatyw przybiera formę cyklicznych i wie-
loletnich programów oraz kampanii, które są realizo-
wane również ze wsparciem środków Unii Europejskiej. 
Działania tego rodzaju zostały opisane w rozdziale 
8 sprawozdania.

7.1� Zespół�do�spraw�monitorowania�
� bezpieczeństwa

Z inicjatywy Prezesa UTK w 2014 r. został powołany 
Zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa. Celem jego 
funkcjonowania jest monitorowanie poziomu bezpie-
czeństwa krajowego sektora kolejowego, identyfiko-
wanie niepokojących zjawisk i trendów, a następnie 
oddziaływanie na rynek w celu ich ograniczania. 
Zespół służy również jako forum wymiany dobrych 
praktyk pomiędzy podmiotami działającymi na rynku.

Mimo sytuacji związanej z epidemią COVID-19 
w 2020 r. przeprowadzonych zostało 6 spotkań 
Zespołu. Po pierwszym posiedzeniu jeszcze w for-
mule stacjonarnej na początku roku, Zespół przeszedł 
w tryb spotkań zdalnych, który kontynuowany był 
przez pozostałą część roku. 

Dwa pierwsze spotkania Zespołu, które odbyły się 
w styczniu i maju 2020 r., dotyczyły zdarzeń związa-
nych z przejechaniem obok semafora wskazującego 
sygnału „Stój” lub niezatrzymaniem się w wyzna-
czonym miejscu (tzw. zdarzenia SPAD). Były to 
indywidualne spotkania z przewoźnikami, u których 
zaobserwowano w ostatnim czasie negatywny trend 
wzrostu tego rodzaju zdarzeń. W lipcu 2020 r. odbyło 
się spotkanie Zespołu z trzema przewoźnikami doty-
czące problemu wymiany kół i tarcz hamulcowych 

na niezgodne z pierwotną dokumentacją producenta 
pojazdów. W październiku 2020 r. Zespół zebrał się, 
aby przeanalizować postępy w procesie moderniza-
cji ram wózków stosowanych w niektórych typach 
pojazdów. W grudniu 2020 r. odbyły się dwa spotkania. 
Pierwsze poświęcone było problematyce kolizji pocią-
gów ze zwierzętami, zaś drugie dotyczyło wypadków 
z udziałem maszynistów z krótkim stażem pracy. 
Problem ten został zdiagnozowany m.in. na podstawie 
analizy danych o zdarzeniach SPAD. 

W sumie od powołania w 2014 r. Zespół spotkał 
się 48 razy. Najczęściej zajmował się zagadnieniami 
związanymi ze złym stanem technicznym taboru kole-
jowego, w tym nieprawidłowościami w procesie jego 
utrzymania (11 spotkań). Problematyka zdarzeń SPAD 
była tematem 9 spotkań, zaś 6 razy Zespół spotykał się, 
aby analizować kwestię bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowo-drogowych i przejściach. Każdorazowo 
wnioski płynące z dyskusji i wymiany doświadczeń 
w ramach Zespołu są wykorzystywane w bieżącej 
działalności Prezesa UTK, w tym również do sporzą-
dzenia raportów i sprawozdań. Udział w posiedzeniach 
Zespołu daje także inspirację dla podmiotów do podej-
mowania działań poprawiających bezpieczeństwo 
systemu kolejowego.
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Przyczyną większości zdarzeń na przejazdach kolejo-
wo-drogowych jest nieprzestrzeganie obowiązujących 
przepisów przez kierowców, którzy nie zatrzymują się 
przed przejazdem, wjeżdżają na niego mimo sygnałów 
zabraniających czy objeżdżają zamknięte rogatki. Aby 
poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-

-drogowych konieczne jest zatem skuteczne zdyscy-
plinowanie kierowców samochodów. Na dużą skalę 
można to osiągnąć korzystając z odpowiednich rozwią-
zań technologicznych – systemów monitoringu wypo-
sażonych w dodatkowe funkcjonalności rejestrujące 
wykroczenia. 

Ideą proponowanego rozwiązania jest zapewnie-
nie ciągłej analizy obrazu z kamer zainstalowanych 
na przejazdach przez wyspecjalizowane oprogramo-
wanie w celu identyfikacji i rejestrowania przypadków 
łamania przepisów. Pozyskany w ten sposób materiał 
dowodowy, którego elementem będzie numer reje-
stracyjny pojazdu naruszającego przepisy, powinien 
następnie trafiać do odpowiednich organów w celu 
podejmowania na tej podstawie działań egzekwują-
cych przepisy. Przykładem naruszeń, które mogłyby 
w ten sposób być stosunkowo łatwo wykrywane jest 
objeżdżanie zamkniętych rogatek, wjazd na przejazd 
mimo sygnału zabraniającego czy niezatrzymanie się 
przed znakiem „Stop”. Świadomość nieuchronności 
kary za naruszenia przepisów w obrębie przejazdów 
kolejowo-drogowych w znaczący sposób zwiększy-
łaby stopień ich przestrzegania przez kierowców. 
Dodatkowo system mógłby pełnić także rolę ostrze-
gawczą i zwracać uwagę kierowców na to, że zbliżają 
się do miejsca niebezpiecznego, ograniczając tym 
samym ryzyko związane z rozproszeniem uwagi 
kierowcy. 

Z inicjatywy Prezesa UTK rozpoczęło się testowanie 
tego rodzaju rozwiązań. W drugiej połowie lipca 2020 r. 
na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D na linii 
kolejowej nr 138 w km 12,897 w miejscowości Imielin 
w województwie śląskim został uruchomiony system 
SPW-1M produkcji polskiej firmy MONAT sp. z o.o. 
Funkcjonował on testowo do listopada 2020 r. 

Jednym z zadań systemu było zwrócenie uwagi kie-
rowcy pojazdu drogowego na to, że zbliża się do prze-
jazdu. Zamontowane urządzenia wykrywają nadjeżdża-
jący pojazd, dzięki wykorzystaniu technologii radarowej 
mierzą jego prędkość i aktywują podświetlenie znaków 
G-1 (z trzema, dwoma i jednym ukośnym czerwonym 
pasem, umieszczanych na dojeździe do przejazdu). 
Dodatkowo nad krzyżem św. Andrzeja umieszczona jest 

tablica LED, na której wyświetlane są komunikaty 
o zmiennej treści skierowane do prowadzącego pojazd. 
Informują one o ryzyku kolizji z pojazdem kolejowym, 
miejscu niebezpiecznym, a w przypadku nadmiernej 
prędkości - wyświetlają aktualną prędkość, dając 
tym samym sygnał o konieczności jej zmniejszenia. 
W momencie wykrycia użytkownika drogi zbliżającego 
się do przejazdu zostają uruchomione urządzenia moni-
toringu, które rejestrują sytuację w strefie monitoro-
wanego przejazdu. W momencie opuszczenia przejazdu 
przez użytkownika drogi wszystkie urządzenia systemu 
przechodzą w stan uśpienia w celu oszczędzania energii.

Jedną z kluczowych funkcji systemu jest wykrywanie 
przypadków łamania przepisów o ruchu drogowym 
przez kierowców. W przypadku przejazdów kategorii D 
będzie to najczęściej niezatrzymanie się przed znakiem 

„Stop”. Funkcja ta realizowana jest przy pomocy tech-
nologii analizy obrazów oraz rozpoznawania wzorców, 
co umożliwia odpowiednią interpretację rejestrowanej 
sytuacji. System wyposażony jest także w funkcjonal-
ność automatycznego odczytywania numerów tablic 
rejestracyjnych. W momencie popełnienia wykrocze-
nia na przejeździe kolejowo–drogowym urządzenie 
pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie pojazdu, 
a w konsekwencji na ustalenie jego właściciela i poten-
cjalnego sprawcy wykroczenia. Dodatkowo system ofe-
ruje rozwiązania automatyzujące proces informowania 
odpowiednich służb o stwierdzonych naruszeniach.

Wnioski płynące z testowego funkcjonowania systemu 
SPW-1M potwierdzają, że poziom przestrzegania 
obowiązujących przepisów jest niski. W okresie testów 
aż 70% kierowców nie zatrzymywało się przed znakiem 

„Stop”. Tymczasem brak zachowania należytej ostrożno-
ści przed przejazdem jest główną przyczyną wypadków. 

W 2021 r. planowane są dalsze wdrożenia innowa-
cyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kole-
jowo-drogowych. Testowane będą m.in. rozwiązania 
oparte na niezależnych źródłach zasilania w energię 
elektryczną, a także urządzenia montowane ma innych 
kategoriach przejazdów aniżeli D.

7.2� Wsparcie�wdrażania�
� innowacyjnych�systemów�
� zabezpieczenia�przejazdów�
� kolejowo-drogowych

ZATRZYMAJ�SIĘ�I ŻYJ

70%
kierowców�ignoruje�znak�„Stop”�
przed przejazdem�kolejowym

Z inicjatywy Prezesa UTK trwają testy 
innowacyjnych urządzeń zabezpieczenia 
przejazdów kolejowo-drogowych, które 
mają zwiększyć dyscyplinę kierowców 
i ograniczyć ryzyko wypadków, 
w szczególności na przejazdach kategorii D. 
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Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim 
stanął Prezes UTK w 2020 r. było przygotowanie 
do wdrożenia w praktyce przepisów części technicz-
nej IV pakietu kolejowego. Pierwotnie przepisy miały 
wejść w życie 16 czerwca 2020 r., jednak z uwagi 
na epidemię COVID-19 termin przesunięto na 31 paź-
dziernika 2020 r. Zmiana ta nie dotyczyła jednak 
certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzy-
manie. Proces ten zaczął być realizowany na nowych 
zasadach wynikających z rozporządzenia 2019/779 
już od 16 czerwca 2020 r. 

Zmiany wprowadzone przez IV pakiet kolejowy, 
w szczególności tak fundamentalne jak nowa rola 
Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, wprowadzenie 
jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa czy zezwoleń 
na wprowadzenie do obrotu pojazdów wymagały sze-
regu działań ukierunkowanych na przygotowanie rynku 
do nowej sytuacji. Konieczne było również opracowanie 
zasad realizacji nowych procesów przez Prezesa UTK 
w okresie przejściowym przed pełnym dostosowaniem 
polskiego prawa do zmienionych wymogów. 

Formalny proces wdrożenia nowych wymagań do pol-
skiego porządku prawnego podzielony został na dwa 
etapy. Pierwszy z nich, tzw. małe wdrożenie, obejmował 
ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym, której celem było stworzenie 
warunków dla kontynuacji działalności przez jed-
nostki notyfikowane po 30 października 2020 r., kiedy 
wygasały ich uprawnienia udzielone na mocy starej 
dyrektywy o interoperacyjności. Ustawa ta weszła 
w życie 14 października 2020 r. zostawiając niewiele 
czasu na realizację wymaganych procedur dotyczących 
autoryzacji i notyfikacji jednostek Komisji Europejskiej. 
Dzięki zaangażowaniu podmiotów oraz Prezesa UTK 
udało się jednak szybko i sprawnie odnowić uprawnie-
nia jednostek, unikając w ten sposób przestoju w trakcie 
realizowanych inwestycji. 

W ramach drugiego etapu Prezesowi UTK przypadła 
szczególna rola dotycząca koordynacji przygotowania 
zmian do ustawy o transporcie kolejowym w zakresie 
dyrektywy 2016/798. Z końcem 2019 r. powołana 
została grupa robocza, w pracach której uczestniczyli 
przedstawiciele przewoźników, zarządców, jednostki 
notyfikowanej, organizacji reprezentujących sektor 
kolejowy oraz strony społecznej. Efektem prac grupy 
rozpoczętych w grudniu 2019 r. i zakończonych pod 
koniec lutego 2020 r. było przygotowanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
wraz z uzasadnieniem i tabelą zbieżności w zakre-
sie dotyczącym dyrektywy o bezpieczeństwie. 
Równolegle toczyły się prace innych grup, które 

uregulowały kwestie związane z dyrektywą o inte-
roperacyjności, funkcjonowaniem Prezesa UTK czy 
PKBWK. Na tej podstawie Ministerstwo Infrastruktury 
przygotowało kompleksowy projekt nowelizacji 
przepisów.

Zanim jednak nowelizacja weszła w życie, konieczne 
było wypracowanie rozwiązań przejściowych dla reali-
zacji przez Prezesa UTK nowych procesów przewidzia-
nych przez część techniczną IV pakietu kolejowego. 
Przede wszystkim chodziło o wydawanie jednolitych 
certyfikatów bezpieczeństwa czy zezwoleń na wpro-
wadzenie do obrotu pojazdów. W tym celu w grudniu 
2020 r. Prezes UTK udostępnił do konsultacji publicz-
nych projekty przewodników omawiających procedurę 
i wymagania dotyczące poszczególnych dokumen-
tów. Opracowane przewodniki w klarowny sposób 
przedstawiały wymagania związane ze składaniem 
wniosków, w szczególności w okresie przejściowym 
pomiędzy wejściem w życie przepisów europejskich, 
a wdrożeniem odpowiednich rozwiązań do przepisów 
krajowych. Dokumenty te będą na bieżąco aktualizo-
wane, aby zapewnić ich dostosowanie do obowiązują-
cych przepisów. 

Szczególne wątpliwości związane z wejściem w życie 
IV pakietu kolejowego wzbudzały zasady składania 
wniosków za pośrednictwem systemu One Stop 
Shop, opracowanego przez Agencję Kolejową Unii 
Europejskiej. Aby ułatwić podmiotom obsługę nowego 
systemu, na stronach UTK umieszczone zostały szcze-
gółowe prezentacje prowadzące przez poszczególne 
etapy procesu i ułatwiające zapoznanie się z systemem. 

Dodatkowym wsparciem dla podmiotów w przysto-
sowaniu się do nowej sytuacji były szkolenia organi-
zowane w ramach projektu Akademii Bezpieczeństwa 
Kolejowego. Dotyczyły one m.in. nowych kryteriów 
dla systemów zarządzania bezpieczeństwem czy zasad 
dopuszczania do eksploatacji instalacji stałych. 

Elementem przygotowań do wejścia w życie IV pakietu 
kolejowego było również rozpoczęcie negocjacji 
porozumień o współpracy z sąsiednimi krajowymi 
organami ds. bezpieczeństwa. Porozumienia regulują 
trzy podstawowe aspekty: 

zasady wydawania jednolitych certyfikatów bez-
pieczeństwa obejmujących ruch do stacji granicz-
nych w sąsiednim państwie członkowskim;

7.3� Przygotowanie�do�wdrożenia�
� IV pakietu�kolejowego

CAŁA�WIEDZA�W JEDNYM�MIEJSCU

Przygotowane przez Prezesa UTK 
przewodniki ułatwiają zapoznanie się 
ze specyfiką realizacji nowych zadań 
pod rządami IV pakietu kolejowego.



zasady wydawania zezwoleń na wprowadzenie 
do obrotu pojazdów obejmujących ruch do stacji 
granicznych w sąsiednim państwie członkowskim;

zasady współpracy w zakresie nadzoru. 

O ile współpraca w zakresie nadzoru była już przed-
miotem wcześniejszych ustaleń pomiędzy organami, 
o tyle zagadnienia związane z uwzględnieniem stacji 

granicznych sąsiedniego kraju w dokumentach 
wydawanych przez inny kraj są całkowicie nowym 
tematem. Z tego względu negocjacje dotyczące tych 
kwestii stanowią największe wyzwanie. W miarę 
rozstrzygania kolejnych wątpliwości, wzajemne 
uzgodnienia uzyskane przy negocjacji porozumień 
będą wykorzystywane przy realizacji spływających 
wniosków obejmujących stacje graniczne w sąsied-
nich krajach.
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W 2020 r. zakończyły się prace nad aktualizacją 
Listy Prezesa UTK w części dotyczącej wymagań dla 
pojazdów kolejowych. Lista stanowi wykaz krajowych 
specyfikacji technicznych oraz dokumentów normali-
zacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjno-
ści systemu kolei w Polsce. Opracowane w jej ramach 
standardy techniczne stanowią niewątpliwie ważny 
aspekt zapewniania bezpieczeństwa eksploatacji 
wyrobów kolejowych oraz całego systemu kolejowego 
w Polsce. Lista stanowi bowiem podstawę do przepro-
wadzania badań i weryfikacji wyrobów kolejowych 
zabudowywanych w podsystemach wchodzących 
w skład systemu kolei i określa podstawowe parametry 
techniczne, które muszą zostać zachowane by wpro-
wadzić je do obrotu. Określa również wymagania dla 
taboru kolejowego oraz instalacji stałych. Ostateczna 
wersja Listy dla podsystemu „tabor” opublikowana 
została 7 grudnia 2020 r.

Nowa wersja Listy była efektem przeglądu krajowych 
przepisów technicznych, którego celem było ograni-
czenie zbędnych przepisów krajowych zawartych w jej 
dotychczasowej wersji i powielających często wyma-
gania samych TSI. W ramach tego przeglądu dokonano 
szczegółowej analizy obowiązujących przepisów 
krajowych, w efekcie czego zidentyfikowano przepisy 
niezwiązane z charakterystyką techniczną istniejącej 
sieci kolejowej, a także przepisy nieadekwatne, które 
mogły podlegać wyeliminowaniu. W efekcie przeglądu 
ograniczono liczbę wymagań dotyczących zgodności 

taboru z polską siecią kolejową z 53 do 16. W znaczący 
sposób przekłada się to na zapewnienie interopera-
cyjności poprzez usystematyzowanie i ujednolicenie 
obowiązujących wymagań technicznych. 

Przy okazji przeglądu krajowych przepisów technicz-
nych zawartych w Liście dokonano także uszczegó-
łowienia wymagań w zakresie systemów sterowania, 
a także usunięcia wymagań odnoszących się do metod 
badawczych, przepisów funkcjonalnych czy rucho-
wych wykraczających poza obszar przepisów kolejo-
wych. Przegląd Listy stanowił także okazję do wsłu-
chania się w głos przedstawicieli rynku kolejowego 
oraz jednostek notyfikowanych działających w Polsce. 
Wszelkie proponowane przez te podmioty zmiany były 
szczegółowo analizowane i oceniane. Takie podejście 
pozwalało także na bieżąco informować przedstawi-
cieli rynku kolejowego o zmieniających się wymogach. 

Ponadto w 2020 r. prowadzono dalsze szczegółowe 
prace nad aktualizacją listy krajowych przepisów tech-
nicznych dla podsystemów instalacji stałych.

7.4� Przegląd�Listy�Prezesa�UTK WIĘCEJ�INTEROPERACYJNOŚCI

W nowej Liście Prezesa UTK znacznie 
ograniczono liczbę wymagań krajowych 
dotyczących zgodności z krajową siecią 
kolejową.

53 16
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W roku 2020 standardem stała się realizacja inwestycji 
kolejowych w oparciu o Techniczne Specyfikacje 
Interoperacyjności. Spośród 25 projektów inwesty-
cyjnych, które uzyskały w zeszłym roku zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji, tylko 3 zostały 
zrealizowane w tzw. trybie krajowym. Wszystkie 
inne inwestycje uwzględniały najwyższy standard 
bezpieczeństwa określony w TSI. Jedną z najważniej-
szych inwestycji, która uzyskała w 2020 r. zezwolenie 
Prezesa UTK była modernizacja ważnego koryta-
rza transeuropejskiego E-65 na odcinku Warszawa 

– Gdynia w zakresie systemu ERTMS. W ramach 
projektu wyposażonych w system ETCS i GSM-R 
zostało ponad 300 km linii kolejowych, na których 
pociągi pasażerskie mogą poruszać się z prędkością 
do 200km/h.

W zapewnieniu zgodności realizowanej inwestycji 
z wymaganiami TSI kluczową rolę odgrywa jed-
nostka notyfikowana. Jej bezstronność i niezależność 
ma zagwarantować, że jakość wykonywanych prac 
jest utrzymywana na wysokim poziomie i nie zagraża 
interesowi publicznemu, jakim jest zachowanie bez-
pieczeństwa ruchu kolejowego. 

Prezes UTK corocznie przeprowadza kontrole 
jednostek notyfikowanych, podczas których 
w sposób szczegółowy weryfikuje m.in. prawidło-
wość przeprowadzonych procesów weryfikacji 
WE podsystemów czy spełnienie wymogu nieza-
leżności jednostki. Kontrole te pozwalają sprawdzić, 
czy działają one rzetelnie przy przeprowadzaniu 
oceny dopuszczanego do eksploatacji podsystemu. 
W następstwie kontroli ustalane są ewentualne 
działania naprawcze, nad których realizacją czuwa 
Prezes UTK. Dzięki takim działaniom procedury 
funkcjonowania jednostek pozostają pod ciągłym 
nadzorem, co zapewnia podnoszenie jakości 
ich pracy.

Uwzględniając wnioski płynące z nadzoru przepro-
wadzonego w 2020 r. Prezes UTK opracował kolejny 
pakiet wytycznych dla jednostek notyfikowanych 
dotyczących realizacji procesu weryfikacji WE. 
Była to kontynuacja inicjatywy rozpoczętej jeszcze 
w 2019 r. Przygotowane zalecenia pozwolą na zwięk-
szenie spójności działania jednostek. Ujednolicenie 
procedur wpływa na zapewnienie utrzymania jedno-
litych standardów interoperacyjności i bezpieczeń-
stwa niezależnie od wyboru jednostki notyfikowanej. 
Wytyczne Prezesa UTK zaowocują również opra-
cowywaniem dokumentacji z przebiegu weryfikacji 
WE w sposób bardziej przejrzysty i zrozumiały.

Mając na uwadze zwiększającą się w ostatnich latach 
liczbę inwestycji posiadających zezwolenia na dopusz-
czenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK, 
coraz większego znaczenia nabiera utrzymanie efek-
tów tych inwestycji, a w szczególności zapewnienie, 
że przez cały okres funkcjonowania dopuszczonego 
podsystemu spełnione są wymagania zasadnicze sys-
temu kolei. Aby sprawdzić tę kwestię w 2020 r. Prezes 
UTK przeprowadził kontrolę podsystemu „Sterowanie 

– urządzenia przytorowe”, należącego do PKP PLK, 
w zakresie systemu ETCS poziomu 2 wraz z inter-
fejsami do urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
oraz systemem GSM-R położonego na odcinku 
Legnica – Bielawa Dolna linii E30 (wraz ze stacjami 
Legnica, Miłkowice, Chojnów, Okmiany, Bolesławiec, 
Zebrzydowa, Węgliniec oraz Bielawa Dolna). 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości 
polegające m.in. na niedostosowaniu urządzeń ETCS 
poziomu 2 do zmian wprowadzonych w układzie 
torowym. Stwierdzone nieprawidłowości przyczyniły 
się do wszczęcia przez Prezesa UTK postępowania 
na podstawie art. 76 ustawy o systemach oceny zgod-
ności i nadzoru rynku w sprawie oddania do użytku 
wyrobu niezgodnego z wymaganiami zasadniczymi.

7.5� Bezpieczeństwo�techniczne�
� inwestycji�kolejowych
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Jednym z priorytetów Prezesa UTK w zakresie pod-
noszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejo-
wego w Polsce jest wsparcie wdrażania nowocze-
snego systemu kontroli pociągu, jakim jest ERTMS. 
System ten zapewnia nadzór nad pracą maszynisty, 

dzięki czemu skutecznie zwiększa bezpieczeń-
stwo przewozów, przekładając się jednocześnie 
na budowę interoperacyjnego systemu kolejowego 
w skali Europy. Działania Prezesa UTK w tym zakre-
sie dotyczą wielu sfer.

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Wdrażania TSI 
Sterowanie z 2017 r. w perspektywie do 2050 r. plano-
wana jest zabudowa ETCS poziomu 1 lub 2 na 8233 km 
linii kolejowych w Polsce. Oznacza to zatem, że tylko 
na ok. 42% polskiej sieci kolejowej dostępne będą 
nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania 
ruchem zapewniające ciągły nadzór pracy maszyni-
sty. W tych uwarunkowaniach wyzwaniem pozostaje 
sposób poprawy bezpieczeństwa ruchu na tej części 
sieci kolejowej, na której zabudowa ETCS nie jest 
obecnie planowana. Stosowany w tej chwili na szeroką 
skalę na polskiej sieci kolejowej system Samoczynnego 
Hamowania Pociągu (SHP) został opracowany w latach 
60. XX wieku i oferuje bardzo ograniczoną funkcjonal-
ność, która nie zapewnia nadzoru nad poprawnością 
reakcji maszynisty na sygnały na semaforach.

Rozwiązaniem, które pozwoliłoby na poprawienie 
bezpieczeństwa na liniach, na których obecnie nie 
jest planowane wdrożenie ETCS poziomu 1 lub 2, 
jest instalacja ETCS poziom 1 w wariancie Limited 
Supervision (ETCS L1 LS). Zaletą tej konfiguracji 
jest znacząco niższy koszt wdrożenia w porównaniu 
do ETCS poziomu 1 lub 2. Dodatkowo jest to roz-
wiązanie zharmonizowane na poziomie europejskim 
i poprawiające interoperacyjność sieci kolejowej. 

Z uwagi na możliwość elastycznego konfigurowania 
sposobu wdrożenia ETCS L1 LS Prezes UTK zlecił 
przygotowanie ekspertyzy obejmującej opracowa-
nie optymalnego modelu konfiguracji ETCS L1 LS 
w warunkach polskiej sieci kolejowej. W eksperty-
zie przeanalizowano kilka potencjalnych wariantów 
w zakresie nadzorowanych zagrożeń i związanego 
z tym sposobu wdrożenia systemu na infrastrukturze. 
Uznano, że ETCS L1 LS powinien nadzorować przede 
wszystkim następujące zagrożenia:

przejechanie obok semafora wjazdowego, wyjaz-
dowego lub drogowskazowego wskazującego 
sygnał „Stój”;

przejechanie obok osobnego urządzenia wska-
zującego sygnał „Stój” ustawionego z lewej lub 
prawej strony toru, podczas wjazdu pociągu z toru 
przeciwnego do zasadniczego;

przekroczenie dozwolonej prędkości podczas jazdy 
po okręgach zwrotnicowych.

Z tymi zagrożeniami wiąże się największe ryzyko 
powstania poważnego wypadku np. w wyniku kolizji 
z innym pociągiem lub wykolejenia na skutek jazdy 
z nadmierną prędkością. Z tego względu zostały one 
wybrane jako podstawowe zagrożenia, które ma ogra-
niczyć projektowane rozwiązanie. 

Analizując możliwe funkcjonalności nadzoru nad 
wskazanymi zagrożeniami zarekomendowane 
zostały dwa warianty wdrożenia, których ostateczny 
wybór powinien zależeć od oceny ryzyka w  danej 
lokalizacji. Pierwszy, mniej skomplikowany wariant 

„Nadzór stacji i ostrzeganie na szlaku” zakłada, że 
maszynista byłby ostrzegany o zbliżających się 
sygnalizatorach blokady liniowej, tarczach ostrze-
gawczych i tarczach ostrzegawczych przejazdowych 
w formie wiadomości tekstowej pokazywanej na 
ekranie komputera pokładowego, której odczyta-
nie wymagałoby potwierdzenia przez maszynistę. 
Rozwiązanie to w praktyce sprowadzałoby się zatem 
do powielenia dotychczasowej funkcjonalności SHP 
w warunkach systemu ETCS. Dodatkowo jednak 
system przekazywałby do pojazdu zezwolenia 
na jazdę w miejscach szczególnie niebezpiecznych, 
tzn. przy mijaniu semaforów wjazdowych, wyjazdo-
wych i drogowskazowych. W ten sposób, w przy-
padku przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub 
przejechania poza semafor wskazujący sygnał „Stój” 
system ETCS byłby w stanie zareagować i ograniczyć 
prędkość pojazdu lub go całkowicie zatrzymać. 

W miejscach szczególnie niebezpiecznych, wyzna-
czonych w oparciu o ocenę ryzyka, stosowany byłby 
drugi, bardziej zaawansowany wariant wdrożenia 
ETCS L1 LS, „Nadzór stacji z uaktualnieniem i ostrze-
ganiem na szlaku”. W tym wariancie zezwolenie 
na jazdę przekazywane byłoby przy mijaniu semafo-
rów wjazdowych, wyjazdowych i drogowskazowych 
oraz dodatkowo w miejscach uaktualniania/zapowia-
dania wskazań semaforów wjazdowych, czyli odpo-
wiadających im tarcz ostrzegawczych i semaforów 
powtarzających. Przy semaforach blokady liniowej 
oraz tarczach ostrzegawczych przejazdowych 

7.6� Wsparcie�wdrażania�ERTMS�
� w Polsce

7.6.1� ETCS�Limited�Supervision
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7.6.2� Grupa�Użytkowników�ERTMS

7.6.3� Strategia�migracji�do�GSM-R

stosowane byłoby rozwiązanie analogiczne, jak 
w przypadku wariantu 1 - wyłącznie funkcja 
ostrzegania. 

Docelowo wdrożenie ETCS L1 LS powinno nastą-
pić na całej sieci kolejowej, nieobjętej zabudową 
ETCS poziomu 1 i 2. Umożliwi to zwiększenie 
bezpieczeństwa systemu kolejowego, rezygnację 
ze stosowania systemu SHP w Polsce, a tym samym 
przełoży się na poprawę interoperacyjności pol-
skiej sieci kolejowej dzięki rezygnacji z wymogu 
zabudowy i stosowania SHP na pojazdach kolejo-
wych. Z uwagi jednak na długoterminowy charakter 

wdrażania ETCS L1 LS na polskiej sieci kolejowej 
w pierwszej kolejności należy wyposażyć w ten 
system linie kolejowe znajdujące się w sieci TEN-T 
oraz linie stanowiące połączenia z liniami wyposa-
żonymi lub planowanymi w wyposażenie w ETCS 
poziomu 1 lub 2, tak aby stworzyć wzajemnie powią-
zane odcinki pozwalające na jazdę pod ciągłą kontrolą 
systemu ETCS.

Bazując na powyższych założeniach Prezes UTK w grud-
niu 2020 r. przekazał do Ministerstwa Infrastruktury 
projekt suplementu do Krajowego Planu Wdrażania TSI 
Sterowanie obejmujący wdrożenie ETCS L1 LS.

Z doświadczeń europejskich, jak i pierwszych inwe-
stycji realizowanych w Polsce wynika, że wdrożenie 
ERTMS jest procesem niezwykle złożonym, wymaga-
jącym koordynacji działań po stronie przewoźników, 
zarządcy infrastruktury, a także producentów pojaz-
dów kolejowych oraz urządzeń ERTMS – zarówno 
pokładowych, jak i przytorowych. W celu poprawienia 
komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi 
udział w tworzeniu systemu ERTMS w Polsce w 2020 r. 
kontynuowane były spotkania Grupy Użytkowników 
ERTMS. Prezes UTK pełni w tej grupie rolę mode-
ratora oraz mobilizuje podmioty do podejmowania 
określonych działań mających na celu usprawnienie 
wdrażania ERTMS w Polsce. 

W 2020 r. w ramach grupy skupiono się na pracach 
związanych z wdrożeniem testów kompatybilności 
systemu ETCS (ESC) oraz testów kompatybilności 
systemu GSM-R (RSC), wymaganych przez ostatnią 
wersję TSI Sterowanie. Warto podkreślić, że tylko 
zapewnienie kompatybilności technicznej i funkcjonal-
nej urządzeń pokładowych i przytorowych systemu 
jest w stanie zagwarantować odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Kwestia zapew-
nienia prawidłowej współpracy urządzeń była także 
przedmiotem dyskusji w ramach grupy w kontekście 
wdrażania systemu ETCS na linii kolejowej nr 9.

Kolejnym obszarem, w którym Prezes UTK kontynu-
ował swoje działania w 2020 r., była migracja z sys-
temu łączności analogowej prowadzonej w paśmie 
150 MHz do łączności cyfrowej działającej w standar-
dzie GSM-R. Zgodnie z suplementem do Krajowego 
planu Wdrażania TSI Sterowanie z 2018 r. do końca 
2024 r. system GSM-R w Polsce ma osiągnąć pełną 
funkcjonalność, a migracja z systemu VHF nastąpi 
w formule „dnia zero”. Do tego czasu zarządca infra-
struktury – PKP PLK, a także dostawcy i producenci 
urządzeń pracują nad prawidłowym wdrożeniem sys-
temu. Prace te są monitorowane przez Prezesa UTK. 

W celu właściwego przygotowania się wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, przewidziana została 
tzw. eksploatacja obserwowana na odcinku pilota-
żowym – linii kolejowej nr 9 Warszawa – Gdańsk. Jej 
rozpoczęcie zostało ustalone na 2 stycznia 2022 r. 
W 2020 r. PKP PLK zakończyła prace Zespołu 
ds. oceny znaczenia zmiany technicznej polegającej 
na rozpoczęciu eksploatacji obserwowanej GSM-R 
na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa 

— Gdańsk Główny. W 2021 r. będą trwały dalsze prace 
związane z wdrożeniem systemu GSM-R, natomiast 

Prezes UTK będzie monitorował pojawiające się pro-
blemy i wyzwania związane zarówno z wdrożeniem, 
jak i prowadzeniem eksploatacji obserwowanej.

GSM-R�CORAZ�BLIŻEJ

2�stycznia�2022�r.
początek�eksploatacji�obserwowanej�
GSM-R�na�linii�Warszawa�–�Gdynia

Według planów PKP PLK już tylko 
kilka miesięcy zostało do rozpoczęcia 
eksploatacji obserwowanej GSM-R 
na linii kolejowej nr 9. Do tego czasu 
przewoźnicy poruszający się po tej linii 
powinni odpowiednio wyposażyć swoje 
pojazdy i przeszkolić pracowników.
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Wybuch epidemii COVID-19 na początku 2020 r. 
w bardzo dużym stopniu wpłynął na realizację 
przewozów pasażerskich na terenie naszego kraju. 
Wprowadzane ograniczenia w działalności gospo-
darki i edukacji istotnie wpływały na liczbę pasażerów 
korzystających z kolei, co skutkowało rezygnacją 
przewoźników z uruchamiania niektórych pocią-
gów. Problemem była również absencja kluczowych 
pracowników w wyniku choroby lub kwarantanny. 
W początkowym okresie epidemii istotnym czynni-
kiem wpływającym na funkcjonowanie systemu kolejo-
wego była również dostępność odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej dla pracowników kluczowych 
zawodów związanych z transportem kolejowym.

W tych warunkach konieczne stało się bieżące 
monitorowanie różnych aspektów przebiegu epidemii 
w branży kolejowej, wspieranie rynku kolejowego 
w reagowaniu na zmieniającą się sytuację i wza-
jemne koordynowanie działań. Od początku epidemii 
odpowiedzialność w tym zakresie została powierzona 
Prezesowi UTK, który na bieżąco gromadził dane 
dotyczące frekwencji pasażerów, rezygnacji prze-
woźników z kursów przewidzianych w rozkładzie 
jazdy oraz absencji pracowników przedsiębiorstw 
kolejowych (drużyn trakcyjnych i konduktorskich). 
Informacje były pozyskiwane od przewoźników 
pasażerskich oraz zarządcy infrastruktury. W sumie 
od marca 2020 r. było to 9 tysięcy cząstkowych spra-
wozdań, na podstawie których Prezes UTK przygoto-
wał łącznie ponad 300 dziennych raportów. Stanowiły 
one podstawę do podejmowania różnorodnych decy-
zji przez Centrum Zarządzania Kryzysowego działające 
przy Ministrze Infrastruktury.

Ponadto od maja 2020 r., na potrzeby wypłaty przez 
Ministra Infrastruktury rekompensat z tytułu skut-
ków wywołanych epidemią COVID-19, Prezes UTK 
zbierał informacje dotyczące kosztów ponoszonych 
przez organizatorów i operatorów kolejowego publicz-
nego transportu zbiorowego w związku z sytuacją 
epidemiczną. Dane te umożliwiały obiektywną ocenę 
sytuacji finansowej wojewódzkich organizatorów 
transportu publicznego. Łącznie przygotowano w tym 
przedmiocie 9 zbiorczych raportów. Ponadto Prezes 
UTK przygotował także 14 zestawień dotyczących 
funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich 
w transporcie międzynarodowym. 

Prezes UTK monitorował również stopień wypo-
sażenia podmiotów sektora kolejowego w środki 
ochrony osobistej, zapewniające odpowiedni komfort 
pracy i zabezpieczenie dla pracowników mających 

styczność z pasażerami m.in. konduktorów i kierowni-
ków pociągów. W trakcie pierwszej fali pandemii, gdy 
sytuacja związana z dostępnością środków ochrony 
osobistej była najtrudniejsza, zadaniem Prezesa UTK 
było również rozdysponowanie do spółek kolejowych 
środków ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw 
Materiałowych.

Od początku epidemii koronawirusa Prezes UTK był 
zaangażowany w inne działania zwiększające bezpie-
czeństwo pasażerów kolei oraz mające na celu prze-
ciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Już 
3 marca 2020 r. w siedzibie UTK odbyło się spotkanie 
w sprawie koordynacji działań związanych z zagro-
żeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2. Celem 
rozmów było zapoznanie się z procedurami bezpie-
czeństwa obowiązującymi w Polsce oraz państwach 
sąsiadujących. Ważnym elementem spotkania była 
także dyskusja na temat aktualizacji istniejących pro-
cedur oraz reakcji na zagrożenie wywołane COVID-19. 
W rozmowach uczestniczyło 60 osób w tym przedsta-
wiciele Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, 
Litwy i Rosji, a także reprezentanci Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Infrastruktury, 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Straży 
Granicznej oraz podmiotów kolejowych (przewoźnicy 
i zarządcy infrastruktury).

Ponadto w marcu 2020 r. Prezes UTK przekazał 
oficjalne informacje do wszystkich ambasad krajów 
graniczących z Polską o wdrożonej w pociągach mię-
dzynarodowych procedurze identyfikacji pasażerów 
wjeżdżających do kraju poprzez wypełnianie formu-
larza lokalizacyjnego tzw. Karty pasażera. Z uwagi 
na wyjątkowość i powagę sytuacji oraz w celu ułatwie-
nia i bezproblemowego przeprowadzenia procedury 
związanej z wypełnianiem i gromadzeniem Kart pasa-
żera poproszono również o ścisłą współpracę wszyst-
kich przewoźników oraz operatorów świadczących 
usługi międzynarodowych kolejowych przewozów 
pasażerskich, którzy przekraczają granice Polski. 

7.7� Monitorowanie�rynku�
� kolejowego�w trakcie�epidemii�
� COVID-19

KOLEJ�POD�NADZOREM

Prezes�UTK�przygotował�ponad

300
dziennych�raportów�dotyczących�
sytuacji�kolejowych�przewozów�
pasażerskich�w trakcie�epidemii�
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Informacje te stanowiły podstawę 
do podejmowania decyzji dotyczących 
przeciwdziałania dalszemu rozwojowi 
epidemii.



Prezes UTK wystąpił także do wszystkich pasażer-
skich przewoźników kolejowych, zwracając uwagę 
na konieczność bieżącego monitorowania frekwencji 
podróżnych w uruchamianych pociągach (zwłaszcza 
w porannym i popołudniowym szczycie przewozowym) 
oraz wdrażania odpowiednich działań zapobiegających 
zatłoczeniu w kursujących składach. Apel ten został 
ponowiony również w maju 2020 r., kiedy to wraz 
z sukcesywnym zmniejszaniem przez rząd obowiązują-
cych podczas pierwszej fali epidemii restrykcji sanitar-
nych i wznawianiem działalności poszczególnych branż 
gospodarki zaczęto odnotowywać cotygodniowy, 
sukcesywny wzrost liczby pasażerów w pociągach. 

Wdrażane w początkowym stanie epidemii ograni-
czenia i związane z tym spadki frekwencji przełożyły 
się na zmniejszanie liczby uruchomionych pociągów. 
W związku z tym Prezes UTK, mając na uwadze prze-
ciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, kilku-
krotnie apelował do operatorów oraz organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego, by wprowadzane 
ograniczenia oferty przewozowej w regionach nie 
skutkowały całkowitą utratą możliwości przemiesz-
czania się. W wystąpieniach Prezesa UTK podkreślano, 
że niezbędne jest zachowanie połączeń wytypowanych 
przez przewoźników jako niezbędne minimum prze-
wozowe zapewniające społeczeństwu nieprzerwany 
dostęp m.in. do zakładów pracy, ośrodków zdrowia czy 
innych kluczowych miejsc w danym regionie. 

Większość przewoźników w porozumieniu z organi-
zatorami publicznego transportu zbiorowego pozy-
tywnie odpowiedziała na wystąpienie Prezesa UTK. 
W efekcie, po znaczącym ograniczeniu liczby urucha-
mianych pociągów podczas pierwszej fali epidemii 
koronawirusa, kiedy realizowano zaledwie 60-65% 
połączeń z założonego rocznego rozkładu jazdy, 
od maja oferta przewozowa zaczęła się sukcesywnie 
poprawiać. We wrześniu 2020 r. liczba zawieszonych 
połączeń zmniejszyła się jedynie do 8–10% w odniesie-
niu do pierwotnie założonego rozkładu jazdy.

Rola Prezesa UTK nie ograniczała się jednak tylko 
do wsparcia sektora przewozów pasażerskich, choć 
z przyczyn oczywistych to ten segment rynku ucierpiał 
najmocniej w trakcie pandemii. Jednym z kluczowych 
zadań Prezesa UTK było informowanie odpowied-
nich służb granicznych o danych drużyn trakcyjnych 

pociągów towarowych przekraczających granice. 
Dzięki tej informacji pracownicy przewoźników byli 
zwolnieni z szeregu obostrzeń m.in. konieczności 
odbycia kwarantanny. W sumie Prezes UTK współ-
pracował przy tej okazji z 45 podmiotami operującymi 
w przewozach transgranicznych. Wprowadzenie 
tego mechanizmu w znaczący sposób przyczyniło się 
do zapewnienia płynności towarowych przewozów 
międzynarodowych koleją, dzięki czemu transport 
kolejowy towarów w dobie pandemii okazał się być 
najmniej narażony na utrudnienia. 

Wybuch pandemii w 2020 r. spowodował także 
zmianę charakteru skarg kierowanych do Prezesa UTK. 
Od marca 2020 r. zarejestrowane zostały 103 zgło-
szenia związane z podróżowaniem w trakcie pandemii 
COVID-19. Pasażerowie zwracali uwagę m.in. na nie-
wypełnianie obowiązku zakrywania ust i nosa 
w pociągu przez innych współpodróżnych, co wpły-
wało na ich bezpieczeństwo i komfort przejazdu. 
Podróżni informowali także o sytuacjach, w których 
to konduktorzy lub kierownicy pociągów w niewła-
ściwy sposób zakrywali usta i nos w czasie pełnienia 
obowiązków służbowych. Skargi dotyczyły również 
przekroczenia liczby pasażerów na pokładzie pojaz-
dów ponad obowiązujące w danym momencie limity. 

Mając na uwadze wiedzę pozyskiwaną ze skarg, a także 
informacje z doniesień medialnych, Prezes UTK 
przypominał spółkom kolejowym o obowiązujących 
regulacjach prawnych. Do przewoźników kolejowych 
kierowane były również wystąpienia, w związku z poja-
wiającymi się przypadkami zatłoczenia składów, sygna-
lizujące konieczność dostosowania kursującego taboru 
w czasie epidemii do aktualnej liczby podróżnych. 

W 2020 r. szczególną rolą Prezesa UTK było ponadto 
przekazywanie bieżących informacji dotyczących 
zmian w przewozach pasażerskich w związku z epi-
demią COVID-19. W tym celu przygotowano wiele 
artykułów na stronie UTK informujących m.in. o aktu-
alnych zasadach odbywania podróży transportem 
kolejowym, w tym o obowiązujących limitach pasa-
żerów, zasadach przekraczania granicy państwa 
czy przedłużeniu ważności legitymacji studenckich 
i doktoranckich. Informacje te były również przeka-
zywane w wystąpieniach Prezesa UTK kierowanych 
do przewoźników.



170 Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

W ramach zadań dotyczących nadzoru nad przestrze-
ganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym 
Prezes UTK szczególną uwagę zwraca na potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami oraz podróżnych 
o ograniczonej sprawności ruchowej. Każde zgło-
szenie dotyczące nieprawidłowości w tym zakresie 
podlega zatem jego szczegółowej weryfikacji.

W 2020 r. zarejestrowano tylko 28 zgłoszeń w tej 
kategorii, co stanowi znaczący spadek w porówna-
niu z wynikami z poprzednich lat. Zmniejszona liczba 
skarg dotyczących utrudnień odczuwanych podczas 
korzystania z transportu kolejowego przez pasażerów 
z niepełnosprawnościami niewątpliwie ma związek 
z ograniczeniami w przemieszczaniu się, wprowadzo-
nymi w związku z pandemią COVID-19. W zgłosze-
niach poruszano głównie następujące kwestie:

zmiany w zasadach sprzedaży biletów w pocią-
gach z obowiązkową rezerwacją miejsc w związku 
z wprowadzonymi limitami pasażerów i ogranicze-
niami możliwości zakupu biletu w pociągu;

niedostosowanie infrastruktury stacji oraz przy-
stanków kolejowych do potrzeb osób o ograniczo-
nej sprawności ruchowej;

dostępność ulg ustawowych dla osób 
z niepełnosprawnościami;

nieudzielenie pomocy/nieprawidłowa asysta przy 
wsiadaniu/wysiadaniu do/z pociągu;

niewłaściwe zachowanie obsługi pociągu wobec 
osoby z niepełnosprawnością.

W następstwie otrzymanej od pasażerów korespon-
dencji Prezes UTK występował do zaangażowanych 
w sprawę podmiotów o udzielenie wyjaśnień. Ich 
odpowiedzi były szczegółowo analizowane pod kątem 
przyczyn wystąpienia danej sytuacji oraz wdrożonych 
działań naprawczych. W przypadku zadeklarowania 
przez przewoźnika bądź zarządcę dworca/stacji zmian 
systemowych Prezes UTK monitorował termin wpro-
wadzenia ich w życie.

W 2020 r. Prezes UTK występował do zarządców 
infrastruktury w związku ze zgłaszanymi przez pasa-
żerów barierami architektonicznymi zarejestrowanymi 
na dworcach oraz stacjach kolejowych. Na szczególną 
uwagę zasługują interwencje w sprawie ograniczo-
nej dostępności przejść w poziomie szyn na stacjach 
Pszczyna oraz Starogard Gdański. Dzięki działaniom 
Prezesa UTK uregulowano zasady korzystania z tych 
przejść i udostępniono wytyczne do publicznej 
wiadomości.

Prezes UTK zwrócił się również do zarządcy Dworca 
Centralnego w Warszawie o wprowadzenie modyfi-
kacji w zakresie czytelnego oznakowaniu poszczegól-
nych wejść do obiektu. Kwestia rzetelnej informacji 
pasażerskiej była poruszana także w wystąpie-
niach do przewoźników, którym zwrócono uwagę 
na konieczność przekazywania czytelnych komuni-
katów na temat zasad świadczenia asysty pasażerom 
z ograniczonymi możliwościami ruchowymi.

Uwadze Prezesa UTK nie uszły również potrzeby 
osób starszych, doświadczających w trakcie pan-
demii COVID-19 szczególnych utrudnień w korzy-
staniu z transportu kolejowego. W tym zakresie 
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podejmowane były kilkukrotnie interwencje u prze-
woźników dotyczące ponownego rozpatrzenia zgło-
szeń reklamacyjnych osób, które z powodu braku lub 
ograniczonego dostępu do Internetu oraz zmniejszonej 
dostępności kas biletowych nie zwróciły niewykorzy-
stanych biletów na przejazd zgodnie z przyjętymi przez 
przewoźnika procedurami. Każda z tych interwencji 
zakończyła się satysfakcjonującym dla zgłaszających 
rozwiązaniem.

W 2020 r. Prezes UTK nadal aktywnie uczestni-
czył w rządowym programie „Dostępność Plus”. 
21 stycznia 2020 r. został powołany na członka Rady 
Dostępności funkcjonującej przy Ministrze Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Zaangażowanie UTK w program 
to m.in. udział w posiedzeniach Rady Dostępności czy 
Zespołu roboczego ds. postępowania skargowego oraz 
opiniowanie przekazywanych dokumentów, w tym 
projektów różnego rodzaju regulacji prawnych związa-
nych z tematyką dostępności. Ponadto zgłaszane były 
propozycje zmian wybranych przepisów w ramach 
zainicjowanego przez Radę Dostępności przeglądu 
prawa pod kątem zapewnienia realizacji założeń 
ww. programu.

Również w ramach programu „Dostępność Plus” (dzia-
łanie 7. Szkolenia dla pracowników sektora transportu) 
w 2020 r. UTK kontynuował wraz z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Instytutem Transportu Samochodowego realiza-
cję projektu szkoleniowego dla pracowników sektora 
transportu zbiorowego pn. „Szkolenia dla pracow-
ników sektora transportu zbiorowego w zakresie 
potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób 
z niepełnosprawnościami”. W ramach projektu rozpo-
częto przygotowania do szkoleń, którymi ma zostać 
objętych 5 tys. pracowników zatrudnionych w sek-
torze transportu zbiorowego (kolejowego i drogo-
wego) na terenie całego kraju. Przygotowany został 
scenariusz szkolenia warsztatowego oraz materiały 
szkoleniowe dla pracowników i kadry zarządzającej 
transportu zbiorowego, a także standardy obsługi 
osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami (Standard badawczy, Standard 
szkoleniowy, Standard informowania, Standard 
świadczenia pomocy w podróży). Przygotowany 
został także „Poradnik dla trenerów dotyczący aktów 
prawnych obowiązujących w transporcie zbiorowym 
w zakresie dostępności”, który będzie stanowił kom-
pendium wiedzy dla trenerów prowadzących szkolenia. 
Realizacja szkoleń będzie nadzorowana przez Prezesa 
UTK i współpracujące instytucje. W tym celu opraco-
wano także dokumentację w postaci listy kontrolnej 
oraz szablonu raportu, które będą wykorzystywane 
do wizyt monitorujących szkolenia od II połowy 
2021 r.

W 2020 r. UTK kontynuował również prace Zespołu 
zadaniowego ds. osób z niepełnosprawnością przy 

Prezesie UTK złożonego z przedstawicieli przewoźni-
ków oraz zarządców infrastruktury, a także Forum UTK 
na rzecz dostępnej kolei, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji 
społecznych działających na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością. Z uwagi na rozwój sytuacji epide-
micznej każde ze spotkań zorganizowano w formie 
wideokonferencji.

Podczas spotkań członków Zespołu oraz Forum 
omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
transportu kolejowego oraz bezpieczeństwem pasa-
żerów, w tym osób z niepełnosprawnościami w czasie 
epidemii COVID-19. Przedstawiono również statystki 
przewozowe związane z COVID-19 oraz ogólną 
sytuację na rynku kolejowych przewozów pasażer-
skich w związku z epidemią koronawirusa. Działania 
te nakierowane były na wypracowanie rozwiązań 
zgłaszanych problemów lub podjęcie działań interwen-
cyjnych. Podczas spotkań z przewoźnikami i zarząd-
cami infrastruktury Prezes UTK zaapelował również 
o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpie-
czeństwa pracowników kolei. Apel ten dotyczył przede 
wszystkim wyposażenia pracowników mających 
bezpośredni kontakt z pasażerami (drużyn konduktor-
skich, kontrolerów biletów, czy funkcjonariuszy Straży 
Ochrony Kolei) w odpowiednią ilość dobrej jakości 
środków ochrony osobistej.

W 2020 r. Prezes UTK podejmował działania w obsza-
rze integracji i dostępności infrastruktury kolejowej 
i komunikacji miejskiej. Wystąpił do zarządcy infra-
struktury kolejowej oraz do podmiotu zarządzają-
cego transportem zbiorowym w sprawie przystanku 
osobowego Łódź Dąbrowa, w którym wskazano 
na możliwość integracji przystanku kolejowego z pętlą 
autobusowo-tramwajową.

Prezes UTK zwrócił się do wszystkich przewoźników 
kolejowych oraz do PKP PLK (zarządca infrastruktury) 
i PKP (zarządca państwowych dworców) o podjęcie 
dodatkowych działań edukacyjnych i nadzorczych 
wobec pracowników firm ochroniarskich, realizujących 
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5�000
pracowników�kolei�i transportu�
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Szkolenia będą organizowane w ramach 
projektu realizowanego przez Prezesa 
UTK, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i Instytut 
Transportu Samochodowego. 



zadania na rzecz tych podmiotów. Impulsem do tego 
były sygnały dotyczące nieprawidłowości w zakresie 
niewłaściwej obsługi podróżnych przez pracowników 
agencji ochrony. 

W 2020 r. w UTK został powołany koordynator 
dostępności. Najważniejsze zadania koordynatora 
dostępności wynikają z ustawy o zapewnianiu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrzebami. Głównym 

zadaniem koordynatora jest zapewnianie dostępności 
cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-ko-
munikacyjnej w UTK. Dotyczy to przede wszystkim 
wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w uzyska-
niu dostępu do informacji i usług świadczonych przez 
UTK. Do zadań koordynatora należy także tworzenie 
oraz wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności, 
a także monitorowanie działalności reprezentowanej 
instytucji w tym zakresie.



8
Projekty 
i kampanie



Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epi-
demią, Prezes UTK w 2020 r. w dalszym ciągu 
angażował się w realizację projektów i kampanii 
związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem 
systemu kolejowego. Projekty te dotyczą podno-
szenia poziomu kultury bezpieczeństwa w systemie 

kolejowym, stworzenia Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów czy szkolenia uczest-
ników rynku w ramach Akademii Bezpieczeństwa 
Kolejowego. Najważniejsze wydarzenia związane 
z tymi działaniami w 2020 r. zostały opisane w tym 
rozdziale.

8.1� Kultura�bezpieczeństwa

Projekt rozwoju kultury bezpieczeństwa jest reali-
zowany przez Prezesa UTK od 2016 r. Początkiem 
projektu była inicjatywa stworzenia i podpisania 
przez przedstawicieli rynku Deklaracji w sprawie 
rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym. Dokument ten jest wyrazem wspólnego 
zobowiązania przedstawicieli branży kolejowej 
do pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu 
kolejowego. Wszyscy sygnatariusze, składając podpis 
pod Deklaracją, wyrażają chęć współpracy, pole-
gającej na wymianie doświadczeń oraz wdrażaniu 
nowych, niestandardowych rozwiązań, których celem 
jest poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego 
w Polsce. 

Inicjatywa Deklaracji pozostaje otwarta nie tylko 
dla uczestników rynku kolejowego, ale również 
dla wszystkich podmiotów branży transportowej, 
jednostek dydaktycznych, szkoleniowych, redakcji 
magazynów branżowych i wszystkich innych podmio-
tów, których działalność związana jest z bezpieczeń-
stwem lub higieną pracy w transporcie kolejowym. 
Deklaracja promuje aktywność w podejmowaniu 
wszelkich działań zmierzających do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Prezes UTK sukcesywnie organizuje kolejne uroczy-
ste podpisania Deklaracji, w trakcie których nowe 
podmioty dołączają do tej inicjatywy. W 2020 r. 
po raz pierwszy wydarzenie to odbyło się w formie 
zdalnej. Do grona przedsiębiorstw i instytucji 

deklarujących przestrzeganie zasad kultury bez-
pieczeństwa w transporcie kolejowym dołączyło 
17 sygnatariuszy:

CORAIL TS sp. z o.o.

GT Rail sp. z o.o.

HPE8 sp. z o.o.

IRT sp. z o.o.

Kolejowy Serwis Mobilny sp. z o.o.

Nowak-Mosty sp. z o.o.

Siemens Mobility sp. z o.o.

Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska 

Stowarzyszanie Wykluczenie Transportowe

SzkolTrans Marek Pilarczyk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach

Via Cargo S.A.

Via Cargo Technika sp. z o.o.

Vimos sp. z o.o.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego

Zakłady Automatyki Kombud S.A.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

Formuła Deklaracji została uzupełniona o dodatkowe 
działania promujące rozwój kultury bezpieczeństwa 
w transporcie kolejowym w Polsce. Jednym z takich 
działań jest Forum Kultury Bezpieczeństwa, którego 
druga edycja odbyła się 23 września 2020 r. Forum 
zostało poświęcone tematowi „Czynnika ludzkiego 
w IV pakiecie kolejowym i jego roli w kształtowaniu 
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kultury bezpieczeństwa”. Rok 2020 był czasem 
dużych zmian zarówno w polskim, jak i europejskim 
sektorze kolejowym. Zmiany te były ściśle związane 
z wejściem w życie technicznego filaru IV pakietu 
kolejowego. Temat spotkał się z dużym zainteresowa-
niem ze strony sygnatariuszy. Świadczy o tym obec-
ność niemal 150 uczestników.

II Forum Kultury Bezpieczeństwa, podobnie jak 
podpisanie Deklaracji, z uwagi na panującą sytuację 
pandemiczną, zostało przeprowadzone w formie 
zdalnej. Pomimo wirtualnego charakteru, podczas 
tego spotkania zostały poruszone jak najbardziej 
realne tematy, w tym: 

IV pakiet kolejowy a czynnik ludzki;

kultura bezpieczeństwa w ujęciu naukowym;

praktyczne konsekwencje dla podmiotów kolejo-
wych zmian wynikających z IV pakietu kolejowego;

wizja i nadzieje ERA w zakresie IV pakietu kole-
jowego oraz praktyczne wdrożenie IV pakietu 
kolejowego w innych państwach.

W Forum ważny głos zabrał Andrzej Bittel, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który przedsta-
wił zakres zmian legislacyjnych i zaawansowanie prac 
nad krajowymi regulacjami wprowadzającymi tech-
niczny filar IV pakietu kolejowego. Europejski punkt 
widzenia na kulturę bezpieczeństwa zaprezentowany 
został przez Krzysztofa Zubilewicza, przedstawiciela 
Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. W trakcie swo-
jego wykładu opisał on działania Agencji w zakresie 
podnoszenia kultury bezpieczeństwa w Europie oraz 

dotychczasowe doświadczenia związane z wdraża-
niem IV pakietu kolejowego w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej.

Zwieńczeniem spotkania była debata, której tema-
tem przewodnim była rola kultury bezpieczeństwa 
w kreowaniu bezpieczeństwa polskiego transportu 
kolejowego. Udział w niej wzięli: 

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Wojskowa 
Akademia Techniczna;

Krzysztof Zubilewicz – przedstawiciel Agencji 
Kolejowej Unii Europejskiej;

Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego;

Łukasz Skorupa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.;

Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu 
Kolejowego.

Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości badania 
poziomu kultury bezpieczeństwa oraz tego jak kształ-
tuje się on w różnych krajach Europy i różnych organi-
zacjach. Przedstawione zostały przykłady z systemu 
lotniczego opisujące sposób, w jaki dojrzałe organi-
zacje podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i dzia-
łania w zgodzie z zasadami kultury bezpieczeństwa. 
Uczestnicy mogli przekonać się, jakie skutki przynosi 
rozwijanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębior-
stwie, a także jakie skutki dla całego systemu kole-
jowego mogą przynieść działania promujące kulturę 
bezpieczeństwa, prowadzone przez Prezesa UTK.
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Kolejnym elementem działań na rzecz podnoszenia 
kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 
w Polsce są filmy edukacyjne kierowane do sektora 
kolejowego. Mają one na celu podnoszenie świado-
mości pracowników kolei oraz kierownictwa spółek, 
co do istoty przestrzegania zasad kultury bezpieczeń-
stwa. U podstaw zachowania właściwego poziomu 
kultury bezpieczeństwa zawsze stoi bowiem czło-
wiek – jest on jej filarem. Temat ten stanowił kanwę 
pierwszego filmu, którego bohaterem jest maszynista. 
Przekaz filmu jest jednak uniwersalny dla wszystkich 
pracowników kolejowych i przypomina o prawie 
do odmowy świadczenia pracy, gdy nie czujemy się 
do tego w pełni zdolni ze względów osobistych czy 
zdrowotnych. Wszyscy pracownicy kolejowi powinni 
być tego świadomi i nie ulegać ewentualnym naci-
skom kolegów czy zwierzchników.

Drugi film zrealizowany w 2020 r. w ramach projektu 
Kultury bezpieczeństwa miał nieco inny charakter. 
Skierowany został przede wszystkim do pracowników 

kolei, którzy w ramach pełnionej służby zapewniają 
obywatelom możliwość dojazdu do miejsc pracy 
i realizacji niezbędnych potrzeb związanych ze spra-
wami życia codziennego w czasie pandemii COVID-
19. Produkcja stanowi również wyraz wdzięczności 
za zaangażowanie i podejmowanie obowiązków, mimo 
realnego zagrożenia z jakim pracownicy kolei muszą 
mierzyć się każdego dnia, przystępując do swoich 
czynności zawodowych.

Oprócz podziękowań skierowanych do pracowni-
ków sektora kolejowego w dniu Święta Kolejarza, 
zrealizowany materiał posiada również znaczący walor 
edukacyjny. Przy realizacji tego materiału skupiono się 
także na promocji zawodów kolejowych, które mają 
wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego oraz 
na jego codzienne funkcjonowanie.

Oba filmy można znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Transportu Kolejowego, jak również w serwi-
sach społecznościowych.



Kolejną wartą uwagi inicjatywą jest „Magazyn Kultury 
Bezpieczeństwa” – publikacja, która wpisała się 
na stałe w kalendarz wydawnictw Urzędu Transportu 
Kolejowego. Magazyn powstaje dzięki zaangażowaniu 
sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W drugim 
wydaniu opublikowano 21 artykułów zgłoszonych 
przez sygnatariuszy. Ponadto w publikacji znalazło się 
10 artykułów pracowników urzędu.

II wydanie Magazynu Kultury Bezpieczeństwa, z uwagi 
na panującą sytuację związaną z pandemią, ma szcze-
gólne znaczenie. Trudny czas w jakim przyszło nam 
tworzyć to wydanie, pokazał, z jakimi problemami 
boryka się cały sektor kolejowy. W Magazynie prze-
czytać można artykuły na temat kultury bezpieczeń-
stwa w dobie pandemii, bezpieczeństwa w ujęciu 
systemowym, techniki i innowacyjności oraz edukacji 
w budowaniu bezpieczeństwa kolei.

W publikacji znalazł się również nowy element, który 
służyć ma promocji kierunków studiów związanych 

z transportem kolejowym. Prezes UTK otworzył łamy 
Magazynu na oferty edukacyjne przygotowane przez 
uczelnie wyższe, co ma stanowić dodatkową moty-
wację do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników branży kolejowej. 

Liczba inicjatyw związanych z kulturą bezpieczeń-
stwa w 2020 r., a także pozytywna odpowiedź na nie 
rynku kolejowego pokazały, że mimo wyzwań, z jakimi 
mierzyła się branża w czasie epidemii, sygnatariusze 
nie zapomnieli o tym, że kultura bezpieczeństwa jest 
ważnym elementem rozwoju sektora kolejowego.

MAGAZYN�KULTURY�
BEZPIECZEŃSTWA
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Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez 
Prezesa UTK jest powołanie Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Jego celem 
jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia 
maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz 
monitorowanie ich zdolności do wykonywania swoich 
obowiązków. Inicjatywa ta ma w sposób znaczący 
przysłużyć się poprawie bezpieczeństwa transportu 
kolejowego.

Warunkiem stworzenia Centrum jest wprowadzenie 
odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawie o trans-
porcie kolejowym. Prace w tym zakresie w istotny 
sposób posunęły się do przodu w ciągu 2020 r. 
Przenalizowane i rozpatrzone zostały poprawki 
wynikające z procesu konsultacji publicznych i uzgod-
nień międzyresortowych, które zakończono pod 
koniec 2019 r. Poprawiony projekt został skierowany 
do ponownych uzgodnień, a następnie pozytywnie 
rozpatrzony przez Komitet ds. Cyfryzacji i Komitet 
ds. Europejskich.

Równolegle trwały niezbędne prace zmierzające 
do uruchomienia działalności Centrum. W pierwszej 
kolejności konieczne było znalezienie odpowiedniej 
powierzchni biurowej. Ze względu na specyficzne 
wymagania związane z funkcjonowaniem symulatorów 
wyposażonych w dynamiczne odwzorowanie ruchu 
pojazdu, poszukiwana powierzchnia musiała spełniać 
dodatkowe wymagania techniczne. W 2020 r. została 
podpisana umowa najmu powierzchni przy Alejach 
Jerozolimskich 211 w Warszawie. Pozyskanie prawa 
do dysponowania powierzchnią umożliwiło realizację 
pozostałych przedsięwzięć związanych z realizacją 
projektu CEMM, w szczególności obejmujących 
dostawę symulatorów, budowę serwerowni oraz prze-
prowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych w celu 
prowadzenia egzaminów.

Oprócz poszukiwania siedziby dla CEMM, w 2020 r. 
realizowane były również prace nad stworzeniem odpo-
wiednich rozwiązań informatycznych. Przeprowadzono 
badania potrzeb przyszłych użytkowników projekto-
wanego systemu Krajowego Rejestru Elektronicznego 
Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe 
(KREMiPPK) oraz opracowano projekt tzw. makiet 
UX/UI dla systemu. Makiety te przedstawiają wygląd 
poszczególnych elementów systemu i pozwalają 

na odpowiednie jego zaplanowanie, aby zapewnić 
łatwość i intuicyjność obsługi. Makiety powstały przy 
udziale przyszłych użytkowników systemu przedstawi-
cieli rynku kolejowego oraz pracowników UTK.

W pierwszej kolejności przeprowadzono badania 
użyteczności, podczas których zebrano spostrze-
żenia w zakresie przejrzystości, intuicyjności oraz 
świadomości prowadzonych działań w głównych 
procesach realizowanych przez system. Na bazie 
wyników z badań wykonano projekty interaktywnych 
makiet widoków stron wyświetlanych przez system. 
Następnie na ich podstawie ponownie przeprowa-
dzono badania, w celu potwierdzenia prawidłowości 
projektowania z zachowaniem użyteczności dla 
użytkowników. 

Makiety opracowane w ramach powyższych dzia-
łań stały się elementem dokumentacji przetargowej 
na dostawę systemu KREMiPPK wraz z infrastrukturą 
techniczną i zapewnieniem opieki serwisowej oraz 
utrzymaniowej. Prace nad tą dokumentacją toczyły się 
wraz z działaniami nad makietami UX/UI. W 2020 r. 
przeprowadzono dialogi techniczne mające na celu 
uzyskanie informacji z rynku, niezbędnych do przy-
gotowania dokumentacji przetargowej. Pozwoliło 
to na zdefiniowanie najlepszych i najefektywniejszych 
rozwiązań z perspektywy zamawiającego i określenia 
optymalnych kryteriów wyboru takiego rozwiązania. 

Odrębny proces dialogu technicznego poprzedził 
również wszczęcie postępowania przetargowego 
na dostawę symulatorów pojazdu kolejowego. 
Urządzenia te będą przeznaczone do przeprowadzania 
jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów. 
Oprócz samej dostawy urządzeń przetarg obejmuje 
także ich instalację wraz z adaptację pomieszczeń, 
przeszkolenie pracowników, zapewnienie opieki serwi-
sowej oraz utrzymaniowej, a także adaptacją pomiesz-
czeń przeznaczonych do egzaminowania kandydatów 
na maszynistów. Ogłoszenie o przetargu zostało 
opublikowane 28 grudnia 2020 r.

8.2� Centrum�Egzaminowania�
� i Monitorowania�Maszynistów

SIEDZIBA�CEMM

Al.�Jerozolimskie�211
Pod�ten�adres�w Warszawie�już�
od 2023 roku�będą�udawać�się�
kandydaci�na�maszynistów�w celu�
zdania�egzaminu.
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System kolejowy ulega ciągłym zmianom – pojawiają 
się nowe idee i technologie, ewoluują przepisy prawne 
i związane z nimi wymagania. Aby za tym nadążyć 
konieczny jest ciągły rozwój kompetencji pracowni-
ków sektora kolejowego. Odpowiedzią na te potrzeby 
jest realizowany przez Prezesa UTK projekt Akademii 
Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK). Jego celem jest 
kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego 
oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego 
poprzez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji 
uczestników sektora transportu kolejowego, a także 
upowszechnianie dobrych praktyk. 

Rozpoczęty w 2019 r. projekt obejmuje przede 
wszystkim organizację i prowadzenie szkoleń 
o zasięgu ogólnokrajowym z zakresu bezpieczeństwa 
kolejowego dla przedstawicieli rynku kolejowego oraz 
pracowników UTK. Działania szkoleniowe realizowane 
są w ramach dwóch bloków tematycznych:

Akademia Wiedzy Kolejowej – jej odbiorcami 
są szeroko rozumiani uczestnicy rynku kolejowego;

Akademia Rozwoju Inspektora – odpowiedzialną 
za podnoszenie kompetencji inspektorów UTK 
realizujących czynności kontrolne. 

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014– 2020 
w wysokości 3,65 mln zł (całkowita wartość projektu 
to 4,3 mln zł).

2020 był pierwszym rokiem pełnej realizacji projektu 
ABK. Przez cały rok w ramach bloku Akademii Wiedzy 
Kolejowej zorganizowano w sumie 13 szkoleń, w których 
uczestniczyło 1 173 przedstawicieli rynku kolejowego15. 
Oznacza to średnio jedno szkolenie na miesiąc. Trwająca 
epidemia nie przeszkodziła przy tym w realizacji szko-
leń kierowanych do szerokiego grona odbiorców, gdyż 
wszystkie z nich realizowane były w formie zdalnej. 
W miarę doskonalenia możliwości technicznych pozwa-
lało to na stopniowe zwiększanie liczby uczestników 
aż do ok. 110 osób w trakcie jednego szkolenia. Tak duże 
zainteresowanie szkoleniami potwierdza, że przygoto-
wane tematy dobrze wpisały się w potrzeby rynku.

Warto także zauważyć, że po raz pierwszy część 
szkoleń była organizowana z udziałem zewnętrznych 
wykładowców. Pozwoliło to na zapewnienie przed-
stawicielom rynku dostępu do najlepszych ekspertów 
w danej dziedzinie, jak również umożliwiło realizację 
szkoleń na szczegółowe tematy techniczne doty-
czące m.in. komputerowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, zasilania trakcji elektrycznej czy 
cyberbezpieczeństwa.

Oprócz szkoleń kierowanych do podmiotów zewnętrz-
nych, w ramach Akademii Rozwoju Inspektora odbyło 
się także 39 szkoleń wewnętrznych, w których uczest-
niczyły w sumie 634 osoby. Średnio jeden inspektor 
UTK w ciągu roku miał zatem okazję uczestniczyć 
w aż 10 szkoleniach. 

Tak duża liczba szkoleń to wyraz dbałości 
o kompetencje pracowników UTK, którzy są repre-
zentantami Prezesa UTK w terenie. Od ich wiedzy 
zależy jakość podejmowanych działań nadzorczych 
oraz ich efektywność w zakresie stwierdzania nie-
prawidłowości w działalności kontrolowanych pod-
miotów. Tym samym inspektorzy w dużym stopniu 
przyczyniają się do ograniczania ryzyk systemu 
kolejowego. 

8.3� Akademia�Bezpieczeństwa�
� Kolejowego

DZIELIMY�SIĘ�WIEDZĄ

W ramach�Akademii�Bezpieczeństwa�
Kolejowego�pracownicy�UTK�i eksperci�
zewnętrzni�przeszkolili�w sumie�

1�173�osoby
w trakcie

13�szkoleń
kierowanych�do�przedstawicieli�rynku�
kolejowego.

15 Podane dane dotyczące liczby uczestników szkoleń stanowią sumę liczby wszystkich osób uczestniczących w szkoleniach. Ta sama osoba uczestnicząca w kilku szkoleniach jest zatem 
liczona kilkukrotnie.
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lp. szkolenie wykładowcy
liczba 

uczestników

1.
Monitorowanie kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w celu 
zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 

UTK 70

2. Egzaminowanie i Monitorowanie Maszynistów po 1 stycznia 2023 roku UTK 43

3. Szkolenie dla audytorów SMS i MMS UTK 75

4. Komisje kolejowe UTK 75

5. Szkolenie z ERTMS UTK 78

6. Warsztaty z oceny zgodności podsystemów instalacji UTK 73

7. Szkolenie dla audytorów SMS i MMS UTK 107

8.
Zarządzanie czynnikami ludzkimi i organizacyjnymi w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem 
oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa

zewnętrzni 109

9.
Zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
w tym: standaryzacja interfejsów pomiędzy różnymi typami urządzeń srk, diagnostyka urządzeń 
komputerowych, proces utrzymaniowy i naprawczy elektronicznych urządzeń srk

zewnętrzni 106

10.
Systemy zasilania trakcji elektrycznej, sieci trakcyjnej, w tym: wymagania techniczne dla elementów 
sieci trakcyjne górnej i powrotnej, diagnostyka sieci trakcyjnej, warunki eksploatacji oraz planowych 
wymian podzespołów na podstacjach trakcyjnych

zewnętrzni 110

11.
Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów – utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu 
IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne 
metody diagnostyczne

zewnętrzni 113

12.
Jak uruchomić bocznice kolejową/jak rozpocząć działalność na bocznicy kolejowej (wymogi prawne 
z obszaru bezpieczeństwa i regulacji)

zewnętrzni 111

13. Cyberbezpieczeństwo – nowy rodzaj zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem zewnętrzni 103

łączna liczba 1 173

lp. szkolenie liczba uczestników

1. Funkcjonowanie ośrodków szkolenia i egzaminowania 6

2. Przewóz towarów niebezpiecznych 8

3. System zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem 9

4. Prawa pasażerów i jakość procesu przewozowego 7

łączna liczba 30

Tab. 41 Szkolenia w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej prowadzone przez wewnętrznych wykładowców

Tab. 42 Szkolenia zrealizowane w 2020 roku w ramach Programu Startowego Inspektora
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Aby wspomóc inspektorów w realizacji tak ważnych 
zadań w ramach Akademii Rozwoju Inspektora prze-
widziane zostały dwa moduły szkoleniowe. Pierwszym 
z nich jest Program Startowy Inspektora kierowany 
do nowozatrudnionych inspektorów. Jego głównym 
celem jest przygotowanie inspektora do samodziel-
nego oraz rzetelnego prowadzenia działań nadzor-
czych, skrócenie jego okresu adaptacji, a także usys-
tematyzowanie procesu naboru oraz optymalizacja 
rozwoju zawodowego tej grupy pracowników. Program 
obejmuje swoim zakresem pierwsze 12 miesięcy pracy 
inspektora w Urzędzie Transportu Kolejowego. W tym 
czasie pracownik rozwija swoje umiejętności oraz 
pogłębia wiedzę techniczną, administracyjną i organi-
zacyjną. Cykl szkoleń w ramach Programu Startowego 
Inspektora składa się z 12 szkoleń z zagadnień 
na poziomie podstawowym: 

funkcjonowanie ośrodków szkolenia 
i egzaminowania;

stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury 
kolejowej;

stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania 
przejazdów kolejowo-drogowych;

funkcjonowanie rejestrów gromadzących dane 
nadzorcze;

prowadzenie ruchu kolejowego;

budowa, eksploatacja i utrzymanie pojazdów 
kolejowych;

prawa pasażera;

bezpieczeństwa eksploatacji bocznic;

szkolenie z kompetencji miękkich – komunikacja 
i współpraca;

przewóz koleją towarów niebezpiecznych;

interoperacyjność systemu kolei;

system zarządzania bezpieczeństwem/
utrzymaniem.

Ze względu na trwającą pandemię szkolenia w ramach 
Programu Startowego Inspektora uruchomiono 
od września 2020 r. W 4 szkoleniach dla nowozatrud-
nionych inspektorów uczestniczyło 30 osób.

Inspektorzy z dłuższym stażem pracy w urzędzie 
objęci są Programem Rozwoju Inspektora, którego 
celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy zawo-
dowej inspektorów, doskonalenie umiejętności 
i kształtowanie odpowiednich postaw pracowniczych 
dostosowanych do zajmowanego stanowiska. Dla tej 
grupy pracowników opracowany został profil kom-
petencyjny oraz przeprowadzony został audyt kom-
petencji i wiedzy. Podczas sesji Development Center, 
w których uczestniczyli wszyscy inspektorzy pracu-
jący w oddziałach terenowych określone zostały luki 
kompetencyjne. Wyniki audytu kompetencji pozwo-
liły na przyporządkowanie konkretnego pracownika 
do jednej z czterech grup szkoleniowych. Dla każdej 
z nich opracowano konkretny program szkoleniowy 
składając się ze szkoleń w zakresie:

zdobywania, poszerzania i utrwalania wiedzy 
fachowej w obrębie 19 zakresów tematycznych;

przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania 
organizacji;

kompetencji miękkich;

mentoringu (dla jednej z grup).

W ramach Programu Rozwoju Inspektora w 2020 r. 
odbyło się 35 szkoleń z 10 tematów, w których 
uczestniczyło 604 inspektorów.

Warto także dodać, że oprócz Akademii Rozwoju 
Inspektora realizowane są także działania dotyczące 
podnoszenia kompetencji pozostałych pracowni-
ków. W 2020 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem 
założeń do modelu kompetencyjnego dla pracowników 
centrali. Jednocześnie pracownicy mają możliwość 
udziału w szkoleniach technicznych i prawnych oraz 
z zakresu obsługi programów i urządzeń IT. Mogą 
także ubiegać się o refundację kosztów poniesionych 
na rozwój kompetencji językowych lub udziału w stu-
diach i aplikacjach. Z takiej formy rozwoju kompetencji 
w roku 2020 skorzystało blisko 20% pracowników 
urzędu. Średnio w 2020 r. każdy z pracowników 
uczestniczył w 7 formach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.

Stałe doskonalenie kwalifikacji pracowników urzędu 
jest jednym z priorytetów Prezesa UTK. Jest to także 
wyraz dbałości o tworzenie w UTK konkurencyjnego 
miejsca pracy, które zapewnia interesujące wyzwa-
nia zawodowe i optymalne warunki do rozwoju 
zawodowego. 



lp. szkolenie liczba uczestników

1. Interoperacyjność systemu kolei 68

2. Dylematy etyczne w służbie cywilnej. Standardy postępowania 65

3. Funkcjonowanie rejestrów gromadzących dane nadzorcze 57

4. IV pakiet kolejowy – homologacja pojazdów 63

5. Kontrola ośrodków szkolenia i egzaminowania. Nadzór komisji egzaminacyjnych 13

6. Nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe 62

7. Przejazdy kolejowo drogowe 57

8. Sterowanie ruchem kolejowym – poziom podstawowy 56

9. System zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (poziom zaawansowany) 48

10. Warsztaty z metodyki pracy inspektora w zakresie list kontrolnych (część I oraz część II) 115

łączna liczba 604

Tab. 43 Szkolenia zrealizowane w 2020 r. w ramach Programu Rozwoju Inspektora
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Jednym z projektów z najdłuższą historią wśród reali-
zowanych przez Prezesa UTK jest Kampania Kolejowe 
ABC. Rozpoczęta z początkiem 2017 r. Kampania 
to ogólnopolski projekt informacyjno edukacyjny, 
skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym ze szkół podstawowych (klasy I – VI) oraz ich 
nauczycieli i wychowawców. Jego celem jest propago-
wanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców 
związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się 
podczas korzystania z transportu kolejowego, a także 
podczas poruszania się na obszarach stacji, przystan-
ków i przejazdów kolejowych. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020 w wysokości 23,5 mln zł (całkowita war-
tość projektu to 27,6 mln zł). 

Rok 2020 był szczególnym czasem realizacji projektu. 
W związku z sytuacją epidemiczną oferta projektu 
została rozszerzona o zajęcia edukacyjne prowadzone 
w formie online. Dzięki temu udało się przeprowadzić 
w sumie 132 lekcje z zakresu bezpieczeństwa na kolei, 
w tym 110 bezpośrednio w szkołach i przedszkolach 
oraz 22 lekcje w formie online. Łącznie od początku 
trwania projektu do końca 2020 r. w zajęciach wzięło 
udział ponad 15 tys. dzieci z 520 placówek edukacyj-
nych. Każda grupa otrzymała plakat przypominający 
o bezpieczeństwie na terenach kolejowych, dużą 
maskotkę nosorożca Rogatka (bohatera Kampanii 
Kolejowe ABC), książki edukacyjne, odblaskowe mate-
riały edukacyjne i małe maskotki nosorożca Rogatka. 
Pierwszą lekcją w formie online były zajęcia przygo-
towane w ramach 7. edycji Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem uczniów.

Do końca 2021 r. zostanie przeprowadzonych łącznie 
ok. 700 lekcji w przedszkolach i szkołach podstawo-
wych na terenie całej Polski, w gminach, w których 
na przestrzeni ostatnich lat doszło do tragicznych 
wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz 
na tzw. „dzikich przejściach”. Dzięki interaktywnym 
zajęciom przygotowanym w ramach projektu ok. 21 tys. 
dzieci pozna zasady prawidłowego zachowania się na 
przejeździe kolejowym, dworcu, w pociągu oraz w oko-
licach torowisk.

W roku 2020 w związku z ogłoszonym stanem epide-
mii i zawieszeniem lekcji w placówkach oświatowych, 
poza prowadzeniem zajęć w formie online, w ramach 
Kampanii Kolejowe ABC zostało zorganizowane 
wsparcie nauczania zdalnego. Na stronie internetowej 
projektu www.kolejoweabc.pl zostały udostępnione 
materiały edukacyjne m.in. oprogramowanie multi-
medialne wykorzystywane w trakcie lekcji kolejowego 

bezpieczeństwa prowadzonych przez edukatorów 
UTK czy podręczniki online dla trzech grup wie-
kowych – przedszkolaków, uczniów klas I – III oraz 
klas IV – VI.

Ponadto na internetowej platformie edukacyjnej 
Peronowo dzieci, ich rodzice, opiekunowie i nauczy-
ciele mogą znaleźć ciekawe gry, quizy i materiały 
multimedialne. W 2020 r. zakładka z materiałami edu-
kacyjnymi miała ponad 9 tys. odsłon. Ponad 6 tys. razy 
zostały pobrane multimedialne lekcje bezpieczeństwa 
kolejowego, gra edukacyjna na smartfony, koloro-
wanka i podręczniki wraz z gotowymi scenariuszami 
lekcji.

Drugim, równie ważnym elementem projektu, jest 
informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz 
poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
pasażerów. Jej bezpośrednimi odbiorcami są dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, a pośrednimi 
także ich nauczyciele, wychowawcy oraz opiekuno-
wie. Kampania realizowana jest zarówno na szczeblu 
ogólnopolskim, jak i lokalnym.

W 2020 r. bezpieczeństwo na obszarach kolejo-
wych było tematem pięciu spotów edukacyjnych 
emitowanych rotacyjnie w stacjach telewizyjnych, 

8.4� „Kampania�Kolejowe�ABC”

Kampania spotowa

Programy telewizyjne

ponad 18 mln odbiorców

ponad 6 mln odbiorców

prawie 25,5 mln wyświetleń

łącznie ponad 4 mln odbiorców

program „Myszka w paski
i podróże koleją”

program „Twoja kolej”
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kinach, na portalach internetowych oraz w pociągach 
i w pobliżu dworców kolejowych. W tych krótkich 
filmach bohater akcji, nosorożec Rogatek, pokazuje 
dzieciom, jak zachować się w pobliżu przejazdów kole-
jowych, na peronie oraz podczas podróży pociągiem. 
Ponad 18 mln widzów obejrzało spoty w telewizji, 
a ponad 6 mln – spoty w kinach. Wyświetlenia spotów 
w internecie osiągnęły wynik prawie 25,5 mln.

Oprócz spotów w 2020 r. na antenie TVP ABC emito-
wany był program dla dzieci „Twoja kolej” z udziałem 
bohatera projektu, nosorożca Rogatka, a na kanale 
Mini Mini+ można było obejrzeć program „Myszka 
w paski i podróże koleją” zawierający wątki związane 
z bezpieczeństwem na kolei i Kampanią Kolejowe 
ABC. Programy te obejrzało ponad 4 mln widzów. 
Ponadto w 2020 r. w 18 największych miastach Polski 
pojawiły się billboardy przypominające o koniecz-
ności zachowania bezpieczeństwa na przejazdach 
kolejowo-drogowych.

W ramach kampanii medialnej kontynuowana była 
współpraca z dziecięcymi vlogerami popularnych 
kanałów serwisu YouTube. Twórcy przygotowali 
kolejne filmy z cyklu dotyczącego bezpieczeństwa 
na peronach, w pociągach i na przejazdach kolejo-
wo-drogowych. Przekaz kierowany był do dzieci 
w wieku 9 – 12 lat. Zadaniem vlogerów było przeka-
zanie w swobodny sposób najważniejszych informacji 
o tym, jak bezpiecznie podróżować pociągiem oraz 
jakich zasad przestrzegać, przebywając na terenach 
kolejowych. Zaangażowani w projekt młodzi prezen-
terzy od początku trwania projektu do października 
2020 r. stworzyli łącznie 16 krótkich filmików, które 

są dostępne na ich vlogach oraz na stronie interne-
towej kampanii. Do końca roku filmy miały blisko 
4 mln wyświetleń.

Właściwe zachowania na kolei przybliżane są również 
dorosłym – nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, 
poprzez działania w ramach kanałów społecznościo-
wych. W 2020 r. znacznie zwiększyła się liczba osób 
obserwujących profile społecznościowe kampanii 
na Facebooku i Instagramie. Obecnie obserwuje 
je ponad 40 tys. osób. 

Na początku 2020 r. ogłoszone zostały wyniki 
konkursu w ramach tzw. Akcji Mural. Uczniowie 
klas III – VI szkół podstawowych rywalizowali 
w konkursie na najlepszą pracę plastyczną prezen-
tującą zasady bezpieczeństwa na terenach kolejo-
wych. Akcja ta przyciągnęła ponad 19 tys. uczest-
ników z całej Polski. Nadesłano prawie 2 tys. prac 

Vlogerzy i media
społecznościowe

blisko 4 mln wyświetleń
filmów vlogerów

ponad 40 tys.
obserwatorów



nawiązujących do bezpieczeństwa na terenach 
kolejowych. Ostatecznie nagrodę główną zdobyła 
klasa VI C z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, a mural 
wykonany na podstawie jej pracy był eksponowany 
na ścianie budynku przy placu Zawiszy w Warszawie 
do końca 2020 r.

W 2020 r. dzieci z całej Polski pobierały aplikację 
„Kolejowe ABC” na urządzenia mobilne. Dzięki niej 
mogły w przyjazny sposób poznawać zasady bezpie-
czeństwa na kolei. W ramach gry „Kolejowe ABC” 
w 2020 r. przeprowadzone zostały również cztery 
konkursy z nagrodami dla uczniów klas IV-VI ze szkół 
podstawowych. Trzy klasy, które wygrały rywalizację 
w aplikacji, pojechały na zielone szkoły zorganizo-
wane w Bieszczadach, nad morzem oraz na Mazurach. 
Zwycięzcy czwartego konkursu pojadą na wycieczkę 
w 2021 r.

Sukces projektu Kampanii Kolejowe ABC skłonił 
Prezesa UTK do poszerzenia jego formuły i zwięk-
szenia kręgu odbiorców. Z tego względu powstała 
Kampania Kolejowe ABC II, będąca drugą odsłoną 
ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości 
i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem 
się podczas korzystania z transportu kolejowego. 
W drugiej edycji projektu istotne jest wzmocnie-
nie oddziaływania poprzez zwiększenie jej zasięgu 
dotarcia. Dlatego planowane jest objęcie kampa-
nią medialną, realizowaną na bardzo szeroką skalę, 

zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczy-
cieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań 
edukacyjnych do końca 2023 r. łącznie w ramach obu 
projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 
31 tys. dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski.

Podobnie jak pierwsza edycja Kampania Kolejowe 
ABC II jest dofinansowana ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 
51 mln zł (całkowita wartość projektu to 60 mln zł). 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w listo-
padzie 2020 r.

Kampania Kolejowe ABC 
w liczbach
Dane liczbowe dotyczące działań 
realizowanych w ramach 
Kampanii Kolejowe ABC

Akcja Mural
zgłoszonych 1954 prac plastycznych
Projekty przygotowało łącznie 18 442 uczniów 
szkół podstawowych z całej Polski

Lekcje 
Interaktywne 
przeprowadzono w 498 
placówkach 

Wyedukowano 

14 706 dzieci

Spoty w Internecie: ponad 25,5 mln obejrzeń

Facebook i Instagram: ponad 40 tys. osób

Filmy stworzone we współpracy 
z Vlogerami: ponad 3,5 mln wyświetleń

Pikniki edukacyjne przyciągnęły 

do tej pory ponad 21 tys. osób

Gra Kolejowe ABC: ponad 18 tys. pobrań

www.kolejoweabc.pl

Spoty w TV: ponad 18 mln widzów

Spoty w Kinach: ponad 6 mln widzów

Wątki UTK ulokowane w TV: ponad 4 mln widzów

Kampania
Kolejowe ABC II

ponad 10 000
lekcji edukacyjnych

31 000 dzieci
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Dbając o bezpieczeństwo systemu kolejowego, ważne 
jest, aby wszyscy działający na rynku kolejowym mieli 
świadomość swoich obowiązków. Z tego względu 
Urząd Transportu Kolejowego dba o kontakty z przed-
stawicielami rynku, tworząc warunki do wyjaśniania 
wszelkich wątpliwości i konsultacji z ekspertami UTK. 

Bardzo skuteczną i cieszącą się dużym zaintereso-
waniem, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, 
formą bezpośrednich kontaktów z interesariuszami 
UTK są organizowane cyklicznie spotkania pod hasłem 

„Piątki z UTK”. Podczas spotkań organizowanych 
co drugi piątek w miesiącu pracownicy UTK odpowia-
dali na pytania podmiotów działających na rynku kole-
jowym. Spotkania te to doskonała okazja do rozwiania 
wszelkich wątpliwości zarówno natury merytorycznej, 
jak i formalnoprawnej. Na spotkania można zapisy-
wać się poprzez formularz umieszczony na stronie 
internetowej. 

Pandemia wymusiła zmianę formuły spotkań. 
Wszystkie zostały przeprowadzone zdalnie 
z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 
Forma ta została dobrze przyjęta przez rynek 
i doskonale wpisała się w jego oczekiwania, o czym 
świadczy ponad dwukrotny wzrost liczby spotkań. 
Zorganizowano ich aż 52, przy czym w 2019 r. było 
ich 20. Zdalna formuła znacznie uprościła organizację 
spotkań, które nie wymagają już dojazdu uczestników 
nierzadko z odległych części kraju. 

Podczas spotkań często omawiane były zagadnie-
nia dotyczące m.in. interpretacji przepisów prawa, 
nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli 
czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. 
Istotnymi kwestiami były również zagadnienia doty-
czące np. systemów zarządzania bezpieczeństwem 
w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomoc-
nika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród 
poruszanych zagadnień znalazły się także kwestie 

zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, 
utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

Okazją do dyskusji i wymiany wiedzy oraz doświad-
czeń są także wydarzenia informacyjno-promocyjne 
takie jak konferencje, seminaria i sympozja. 
W związku z pandemią koronawirusa w 2020 r. 
nie odbyło się wiele planowanych wydarzeń. Część 
z nich została odwołana, a te które się odbyły 
przeprowadzono zdalnie. Jeszcze przed pandemią 
udało się przeprowadzić VII Forum Bezpieczeństwa 
Kolejowego, którego Prezes UTK był współorga-
nizatorem. „Teraz już nie pytamy czy polska kolej 
jest bezpieczna, pytamy co zrobić by była bezpiecz-
niejsza” – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego otwierając Forum. Prezes 
UTK w swoim wystąpieniu przedstawił najnowsze 
dane dotyczące bezpieczeństwa systemu kolejo-
wego. Zaprezentował również pomysły na zmniej-
szenie liczby wypadków, m.in. system nowoczesnego 
monitoringu przejazdów, oznaczenie żółtą naklejką, 
informacje o zbliżaniu się do przejazdu w nawiga-
cjach dla kierowców, czy edukacja najmłodszych 
w ramach Kampanii Kolejowe ABC i pracowników 
kolei w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. 
Przedstawiciele UTK zaprezentowali również 
gościom Forum założenia Centrum Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów oraz zmiany, jakie 
przyniesie wejście w życie IV pakietu kolejowego. 
Kamil Wilde, wiceprezes UTK uczestniczył w deba-
cie dotyczącej wyzwań związanych z wdrożeniem 
IV pakietu. Mówił miedzy innymi o stanie przygo-
towań do wdrożenia pakietu i zaawansowaniu prac 
legislacyjnych z tym związanych.

Prezes UTK uczestniczył także w wydarzeniach orga-
nizowanych przez podmioty zewnętrzne. Do najważ-
niejszych z nich należy zaliczyć X Kongres Kolejowy 
oraz konferencję Rail22 „Prawo kolejowe – legislacja, 
regulacja i bezpieczeństwo”. 

8.5� Otwarty�Urząd
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Mimo nietypowych warunków epidemii, rok 2020 
wpisał się w obserwowane od wielu lat trendy 
poprawy bezpieczeństwa polskiego systemu kole-
jowego. W sumie na sieci kolejowej odnotowano 
406 wypadków, o 119 mniej niż rok wcześniej. Spadek 
liczby wypadków o 22,7% był większy niż spadek 
pracy eksploatacyjnej, który wyniósł 5,8%. Pokazuje 
to, że spadek liczby wypadków to nie tylko zasługa 
mniejszej pracy eksploatacyjnej w okresie epidemii, ale 
również efekt obiektywnej poprawy poziomu bezpie-
czeństwa systemu kolejowego. Miernik wypadkowo-
ści obniżył się do poziomu 1,71. To najniższy poziom 
miernika, czyli najbezpieczniejszy rok na kolei od czasu 
zbierania takich danych przez Prezesa UTK.

Interesujące jest także porównanie struktury wypad-
ków w podziale na zdarzenia wewnątrz systemu 
i z udziałem tzw. strony trzeciej. W stosunku do 2019 r. 
liczba wypadków w ramach systemu kolejowego spadła 
o 38,3%. Znacznie mniej było m.in. wykolejeń oraz kolizji. 
Wypadków z udziałem strony trzeciej w 2020 r. było 
natomiast o 16,5% mniej niż w roku poprzednim. Tempo 
ich spadku było zatem ponad dwukrotnie mniejsze niż 
wypadków wewnątrz systemu kolejowego.

Liczba poszkodowanych (ofiar śmiertelnych i osób 
ciężko rannych) spadała wolniej niż liczba wypadków. 
Odnotowano mniej poszkodowanych o 8,1% przy 
spadku liczby wypadków o 22,7%. Aż 98% poszko-
dowanych to skutek wypadków z udziałem strony 
trzeciej. 

Analizując poszczególne rodzaje zdarzeń można sfor-
mułować kilka dodatkowych wniosków:

1. Ponad cztery na dziesięć (41,6%) wypadków 
na sieci kolejowej w 2020 r. stanowiły zdarzenia 

na przejazdach kolejowo-drogowych. To istotny 
wzrost względem lat 2016–2019, kiedy udział ten 
kształtował się na poziomie od 34,9% do 37,9%. 
Mimo spadku bezwzględnej liczby wypadków, 
zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych 
w coraz większym stopniu rzutują na bezpie-
czeństwo systemu kolejowego jako całości. 
Odpowiadają również za 31,8% ogółu ofiar śmier-
telnych. Najbardziej niebezpieczne są przejazdy 
kolejowo-drogowe kategorii D. 

2. Mimo obostrzeń w życiu społeczno-gospodar-
czym wprowadzonych w 2020 r. liczba zdarzeń 
z osobami i poruszającymi się pojazdami kole-
jowymi (głównie zdarzeń na tzw. „dzikich przej-
ściach”) zmniejszyła się nieznacznie. W niewielkim 
stopniu zmieniła się liczba ofiar tych zdarzeń 

– odnotowano spadek o 2 osoby zabite i 3 ciężko 
ranne (odpowiednio 2% oraz 11,5%).

3. W 2020 r. odnotowano 100 zdarzeń 
SPAD – wypadków i incydentów. To o 11 mniej 
niż rok wcześniej, jednak w zestawieniu z wyko-
naną pracą eksploatacyjną spadek ten nie jest 
znaczny – wyliczony w ten sposób miernik jest 
niemal identyczny jak w 2017 r. i tylko niewiele 
niższy niż w 2019 r. 49 zdarzeń wiązało się z prze-
jechaniem obok semafora wskazującego sygnał 

„Stój” lub tarczy manewrowej wskazującej sygnał 
zabraniający dalszej jazdy, a więc sytuacji poten-
cjalnie mogących zakończyć się tragicznie. Nadal 
widoczna jest istotna korelacja między stażem 
pracy maszynisty a uczestnictwem w zdarzeniach 
SPAD. Maszyniści ze stażem pracy do 5 lat stano-
wiący tylko 22% ogólnej populacji maszynistów 
uczestniczą w 40% zdarzeń SPAD. Jeszcze mocniej 
korelację tę widać na przykładzie maszynistów 

lp. rodzaje wypadków 2016 2017 2018 2019 2020

1. kolizje 59 85 (1)* 57 57 37 (2)

2. wykolejenia 110 108 103 105 64

3. wypadki na przejazdach 212 (2) 214 (3) 215 (6) 199 (3) 169 (4)

4.
wypadki z udziałem osób i poruszających się 
pojazdów kolejowych

194 207 224 161 (1) 136

5. pożar pojazdu kolejowego 3 1 5 1 0

6. inne 3 6 3 2 0

łączna liczba 581 621 607 525 406

Tab. 44 Rodzaje wypadków na sieci kolejowej w latach 2016 – 2020

* Wartości podane w nawiasach oznaczają liczbę poważnych wypadków w danym roku.



najmłodszych stażem – z doświadczeniem poniżej 
roku. Uczestniczą oni w 13% zdarzeń SPAD, stano-
wiąc jedynie 2% całej populacji maszynistów. 

4. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez 
Prezesa UTK w 2020 r. ujawniły dwa obszary, w któ-
rych konieczne jest wzmocnienie nadzoru ze strony 
podmiotów rynku. Pierwszym z nim jest zapewnie-
nie do obsługi pociągów maszynistów z odpowied-
nią znajomością odcinków linii kolejowych. Kontrole 
przeprowadzone w tym zakresie u mniejszych 
przewoźników towarowych pokazują, że jest to 
obszar, gdzie nadzór ze strony spółek jest dalece 
niewystarczający. Wykryte nieprawidłowości skło-
niły Prezesa UTK do wszczęcia dwóch postępowań 
w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa 
uprawniającego do prowadzenia przewozów. 

Drugi aspekt, na jaki powinny zwrócić uwagę 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, to nadzór 
nad stosowaniem odpowiednich części zamien-
nych w posiadanym taborze kolejowym. Wykryte 
w 2020 r. nieprawidłowości dotyczyły tak kluczo-
wych elementów jak koła czy tarcze hamulcowe. 
Korzystanie z zamienników części oryginalnych 
jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących prze-
pisów, jednak podmioty odpowiedzialne za utrzy-
manie powinny być w stanie wykazać, że zastoso-
wane w pojazdach komponenty mają identyczne 
lub lepsze funkcje oraz parametry jak komponenty 
oryginalnie wykorzystane w pojeździe. 

5. W 2020 r. bardzo znacząco spadła liczba kra-
dzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej – o 59% 
w porównaniu do 2019 r. Za zdecydowaną więk-
szość tego spadku odpowiada zmniejszenie się 
liczby dewastacji, których odnotowano 162 (przy 
992 rok wcześniej). Liczba kradzieży wyniosła 
502 przypadki (przy 623 w 2019 r.). Wiele wskazuje 
na to, że ta różnica to efekt ograniczeń związanych 

z epidemią COVID-19 w połączeniu z innym cha-
rakterem obu rodzajów występków – kradzieżami 
znacznie częściej trudnią się osoby, traktujące ten 
proceder jako źródło zarobku – a w związku z tym 
są one mniej skore do rezygnacji z niego, mimo 
wprowadzonych w wyniku epidemii ograniczeń 
w przemieszczaniu się.

6. Dla trzech najpoważniejszych rodzajów zda-
rzeń – z osobami nieuprawnionymi, na przejazdach 
kolejowo-drogowych oraz zdarzeń SPAD – w tego-
rocznym sprawozdaniu przeanalizowano także 
sytuację Polski na tle krajów Unii Europejskiej 
z uwzględnieniem różnic w wielkości pracy eks-
ploatacyjnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że sytuacja naszego kraju nie odbiega znacząco 
od unijnej średniej w żadnym z tych obszarów. 
Patrząc na wyniki osiągane przez niektóre kraje, 
głównie tzw. starej UE, widoczny jest jednak spory 
potencjał do poprawy sytuacji. 

7. Wśród działań ukierunkowanych na dalszą 
poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego 
w Polsce należy wymienić kluczowe projekty 
realizowane przez Prezesa UTK. Systemy zabez-
pieczenia przejazdów kolejowo-drogowych 
działające w oparciu o zasadę identyfikowania 
wykroczeń i egzekwowania obowiązujących 
przepisów powinny znacząco poprawić stopień ich 
przestrzegania przez kierowców, przyczyniając 
się do spadku liczby wypadków. Wdrożenie ETCS 
w wersji Limited Supervision na liniach kolejo-
wych dotąd nieplanowanych do wyposażenia 
w ten system umożliwi radykalne obniżenie liczby 
zdarzeń SPAD. Wcześniej poprawę sytuacji w tym 
zakresie przyniesie wdrożenie od 1 stycznia 2023 r. 
obiektywnego mechanizmu weryfikacji kompe-
tencji kandydatów na maszynistów w ramach 
Centrum Egzaminowania i Monitorowania 
Maszynistów przy Prezesie UTK. 
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lp. Przedsiębiorstwa kolejowe

1. CARGOTOR CARGOTOR sp. z o.o.

2. CTL Maczki-Bór CTL Maczki-Bór S.A.

3. DSDiK Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

4. Euroterminal Sławków „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.

5. Infra Silesia Infra Silesia S.A.

6. JSK Jastrzębska Spółka Kolejowa S.A.

7. KPK – Linie Kolejowe „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o.

8. PKM Pomorska Kolej Metropolitalna sp. z o.o

9. PKP LHS PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

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

11. PKP SKM w Trójmieście PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.

12. PMT Linie Kolejowe „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o.

13. WKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

lp. Oznaczenia państw członkowskich Unii Europejskiej

1. AT Austria

2. BE Belgia

3. BG Bułgaria

4. CH Szwajcaria

5. CT
Tunel pod kanałem La Manche 
(funkcjonuje dla niego odrębny krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
i jest on odrębnie uwidaczniany w statystykach Agencji Kolejowej UE) 

6. CZ Czechy

7. DE Niemcy

8. DK Dania

9. EE Estonia

10. EL Grecja

11. ES Hiszpania

12. FI Finlandia

13. FR Francja

14. HR Chorwacja

lp. Instytucje i organizacje

1. ERA lub Agencja Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

2. MI Ministerstwo Infrastruktury

3. NSA Krajowy organ ds. bezpieczeństwa

4. PKBWK
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych – niezależna, 
stała komisja prowadząca badania poważnych wypadków, wypadków 
i incydentów

5. UE Unia Europejska

6. UTK lub urząd Urząd Transportu Kolejowego
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lp. Oznaczenia państw członkowskich Unii Europejskiej

15. HU Węgry

16. IE Irlandia

17. IT Włochy

18. LT Litwa

19. LU Luksemburg

20. LV Łotwa

21. NL Holandia

22. NO Norwegia

23. PL Polska

24. PT Portugalia

25. RO Rumunia

26. SE Szwecja

27. SI Słowenia

28. SK Słowacja

29. UK Wielka Brytania

lp. Regulacje prawne

1. dyrektywa 2004/49/WE

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., s.44, z późn. zm.)

2. dyrektywa 2008/57/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei we Wspólnocie

(Dz. Urz. UE L 191 z 18 lipca 2008 r., s. 1, z późn. zm.)

3. dyrektywa 2012/34/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego

(Dz. Urz. UE L 343 z 14 grudnia 2012 r., s. 32, z późn. zm.)

4. dyrektywa 2016/2370/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 
z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE 
w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów 
pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową

(Dz. Urz. UE L 352 z 23 grudnia 2016 r., s. 1)

5. dyrektywa 2016/797/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 
z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej

(Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016, s. 44, z późn. zm.)

6. dyrektywa 2016/798/UE

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, s. 102, z późn. zm.)
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7. dyrektywa 2020/700/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 
z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 
i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji

(Dz. Urz. UE L 165 z 27 maja 2020 r., s. 27)

8. rozporządzenie nr 1158/2010

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych 
certyfikatów bezpieczeństwa 

(Dz. Urz. UE L 326 z 10 grudnia 2010 r., s. 11)

9. rozporządzenie nr 2016/424

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia 
dyrektywy 2000/9/WE

(Dz. Urz. UE L 81 z 31 marca 2016 r., s. 1, z późn. zm.)

10. rozporządzenie nr 2018/545

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 
z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne 
na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych 
i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(Dz. Urz. UE L 90 z 6 kwietnia 2020 r., s. 66, z późn. zm.)

11. rozporządzenie nr 2018/761

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/761 
z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny 
bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez 
krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu 
bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012

(Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., s. 16, z późn. zm.)

12. rozporządzenie nr 2018/762

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

(Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., s. 26, z późn. zm.)

13. rozporządzenie nr 2018/763

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 
z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania 
jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom 
kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 653/2007

(Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., s. 49, z późn. zm.)

14. rozporządzenie nr 2019/250

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 
z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów 
dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei 
w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu 
kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 
oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011

(Dz. Urz. UE L 42 z 13 lutego 2019 r., s. 9, z późn. zm.)

15. rozporządzenie nr 2019/773

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 139I z 27 maja 2019 r. s. 5, z późn. zm.)
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16. rozporządzenie nr 2019/779

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 
z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące 
systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie 
pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011

(Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019 r., s. 360, z późn. zm.)

17. rozporządzenie nr 2020/1429

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 
z dnia 7 października 2020 r. ustanawiające środki na rzecz 
zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 

(Dz. Urz. UE L 333 z 12 października 2020 r., s. 1, z późn. zm.)

18. rozporządzenie nr 445/2011

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. 
w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych 
za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007

(Dz. Urz. UE L 122 z 11 maja 2011 r., s. 22, z późn. zm.)

19.
rozporządzenie w sprawie poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków 
i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 369)

20.
rozporządzenie w sprawie przejazdów 
kolejowo-drogowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie 

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

21.

rozporządzenie 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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 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 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 522)

22. TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

23. ustawa o COVID-19

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 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842,  z późn. zm.)

24. ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 756)

25.
ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku

(Dz. U. z 2019 r., poz. 544)

26. ustawa o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.)

27.
ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1046)

lp. Pozostałe pojęcia

1. BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. CEMM Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

3. CSI Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (ang. Common Safety Indicators)

4. CST Wspólne cele bezpieczeństwa (ang. Common Safety Targets)
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5. DSAT Urządzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru

6. DSU Dokumentacja systemu utrzymania

7. ECM
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego 
(ang. Entity in Charge of Maintenance)

8. ERTMS
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym 
(ang. European Rail Traffic Management System)

9. ETCS
Europejski System Sterowania Pociągiem 
(ang. European Train Control System)

10. EZT Elektryczny zespół trakcyjny

11. GSM-R Kolejowa Sieć GSM (ang. GSM for Railways)

12. incydent
Każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane 
z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego bezpieczeństwo

13. komisja kolejowa

Osoba lub zespół osób prowadzących postępowanie w sprawie wypadku 
lub incydentu, złożony w szczególności z przedstawicieli zarządcy 
infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy 
kolejowej, których pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli 
w wypadku lub incydencie bądź których infrastruktury ma z nimi 
związek

14. KREMiPPK
Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy 
Kolejowe

15. Lista Prezesa UTK

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych 
krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, 
których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań 
dotyczących interoperacyjności systemu kolei

16. MMS
System Zarządzania Utrzymaniem 
(ang. Maintenance Management System)

17. NDT Badania nieniszczące (ang. Non-destructive tests)

18. NVR Krajowy rejestr pojazdów kolejowych (ang. National Vehicle Register)

19. poc-km Pociągokilometr

20. POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

21. poważny wypadek

Każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym 
podobnym zdarzeniem, mającym oczywisty wpływ na regulacje 
bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem: 

z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 
pięcioma ciężko rannymi osobami lub 

powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, 
infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać 
natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek 
na co najmniej 2 miliony euro

22. RID
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych

23. sieć funkcjonalnie oddzielona

Sieci, które są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolejowego 
i są z założenia przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów 
lokalnych, miejskich lub podmiejskich (Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. i Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.)

24. SIS System Informacji o Bezpieczeństwie (ang. Safety Information System)

25. SMS
System zarządzania bezpieczeństwem 
(ang. Safety Management System)

26. SOK Straż Ochrony Kolei
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27. SOLM

System Obsługi Licencji Maszynisty – system teleinformatyczny, 
umożliwiający wnioskodawcom składanie wniosków o wydanie 
licencji maszynisty za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
publicznych

28. SPAD
Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „stój” lub 
w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu 
kolejowego bez wymaganego zezwolenia (ang. signals passed at danger)

29. SRK Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

30. SSP Samoczynna sygnalizacja przejazdowa

31. sytuacja potencjalnie niebezpieczna

Sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe nie będące poważnym 
wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące nieznaczny wzrost 
ryzyka – do kontrolowanego poziomu nieprzekraczającego poziomu 
ryzyka akceptowalnego

32. system kolei lub system kolejowy
wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa 
i pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci

33. TOP Tarcza ostrzegawczo-przejazdowa

34. W24 Wskaźnik kierunku przeciwnego

35. wypadek

Niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem 
pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla 
zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się 
w szczególności: 

kolizje

wykolejenia 

zdarzenia na przejazdach 

zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy 
będący w ruchu

pożar pojazdu kolejowego

36. Zespół ds. monitorowania bezpieczeństwa
Zespół zadaniowy ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora 
kolejowego w Polsce działający przy Prezesie Urzędu Transportu 
Kolejowego

37. zmiana r/r Zmiana rok do roku

Stan prawny obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2020 r.
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11� Wykaz�kategorii�zdarzeń�
� kolejowych

lp.
Kategoria 

(A, B, C)
Opis przyczyny

Poważne wypadki (kat. A) i wypadki (kat. B)

1. 00
inne niż poniżej wymienione przyczyny lub nałożenie się kilku przyczyn jednoczenie, tworząc równoważne 
przyczyny

2. 01
wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasadniczego lub w kierunku 
niewłaściwym

3. 02 przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty 

4. 03
wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym

5. 04
niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem "stój" lub w miejscu, w którym powinien się 
zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia

6. 05
niezachowanie ostrożności po minięciu przez pojazd kolejowy samoczynnego semafora odstępowego 
wskazującego sygnał „stój” lub sygnał wątpliwy po uprzednim zatrzymaniu się przed tymi sygnałami

7. 06 przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy

8. 07 wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów

9. 08 zbiegnięcie pojazdu kolejowego

10. 09

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

11. 10

uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia (w tym również najechanie na przedmiot stanowiący część konstrukcyjną pojazdu kolejowego 
z napędem, pojazdu kolejowego przeznaczenia) oraz uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie części 
pokładowej urządzeń umożliwiających kontrolę prowadzenia pojazdu kolejowego (ERTMS)

12. 11 uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na część konstrukcyjną wagonu)

13. 12 uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym

14. 13
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę hamulcową, wózek 
bagażowy, pocztowy itp.

15. 14 zamach zbrodniczy

16. 15
przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 
kolejowym

17. 16 niewłaściwe zestawienie pociągu lub składu manewrowego

18. 17
niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych

19. 18
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-drogowym z rogatkami (kat. A wg metryki przejazdowej)

20. 19
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-drogowym wyposażonym w samoczynny system przejazdowy z sygnalizacją 
świetlną i rogatkami (kat. B)

21. 20
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-drogowym wyposażonym w samoczynny system przejazdowy z sygnalizacją 
świetlną i bez rogatek (kat. C)
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lp.
Kategoria 

(A, B, C)
Opis przyczyny

22. 21
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-drogowym niewyposażonym w system przejazdowy (kat. D)

23. 22
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
na przejeździe użytku prywatnego (kat. F)

24. 23
najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (inną maszynę drogową, maszynę rolniczą) lub odwrotnie 
poza przejazdami kolejowo-drogowymi na stacjach i szlakach lub na torze komunikacyjno-dojazdowym 
do bocznicy

25. 24 pożar w pociągu, składzie manewrowym lub pojeździe kolejowym

26. 26
pożar w obiekcie budowlanym itp. w granicach obszaru kolejowego, pożar lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw i torowisk powstały w granicach obszaru kolejowego

27. 27 eksplozja w pociągu, składzie manewrowym lub pojeździe kolejowym

28. 28 klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy śnieżne, zatory lodowe, huragany, osunięcia się ziemi)

29. 29
katastrofy budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, po których odbywa się normalny ruch 
pociągów

30. 30
złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami, kradzież ładunku 
z pociągu lub składu manewrowego będącego w ruchu, ułożenie przeszkody na torze, dewastacja urządzeń 
energetycznych, łączności, sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urządzenia)

31. 31
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejeździe kolejowo-
drogowym lub przejściu strzeżonym

32. 32
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na przejeździe kolejowo-
drogowym z samoczynnym systemem przejazdowym (kat. B, C)

33. 33
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory na pozostałych przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach

34. 34
najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami kolejowo-
drogowymi lub przejściami na stacjach i szlakach

35. 35
zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, pojazdu 
kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne hamowanie pojazdu kolejowego)

36. 36
zignorowanie przez prowadzącego pojazd drogowy sygnałów zabraniających wjazdu na przejazd kolejowo-
drogowy i uszkodzenie rogatki lub sygnalizatorów drogowych

37. 37 rozerwanie się pociągu, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów

38. 38
wadliwe działanie budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub przejazdów 
kolejowych spowodowanych kradzieżą

39. 39
wjazd pojazdu kolejowego korzystającego z zasilania w energię trakcyjną z sieci trakcyjnej na niezajęty tor 
niezelektryfikowany

40. 40
niekontrolowane uwolnienie się towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wymagające interwencji 
władz lub zastosowania środków do likwidacji zagrożenia pożarowego, chemicznego, biologicznego na stacji 
lub na szlaku

Incydenty (kat. C)

41. C41
wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasadniczego lub w kierunku 
niewłaściwym

42. C42 przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty

43. C43
wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej, niezabezpieczonej drodze 
przebiegu albo niewłaściwa obsługa lub brak obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym

44. C44
niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „stój” lub w miejscu, w którym powinien się 
zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia



lp.
Kategoria 

(A, B, C)
Opis przyczyny

45. C45 przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy

46. C46 wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów

47. C47 zbiegnięcie pojazdu kolejowego

48. C48
przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem 
kolejowym

49. C49 niewłaściwe zestawienie pociągu

50. C50
niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku lub inne 
nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych

51. C51
uszkodzenie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, również niewłaściwe wykonywanie robót, 
np. wadliwy rozładunek materiałów, pozostawienie materiałów i sprzętu (w tym maszyn drogowych) na torze 
lub w skrajni pojazdu kolejowego

52. C52

nieprawidłowe zadziałanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodujące:

nie osłonięcie sygnałem „stój” odstępu blokady liniowej, zajętego przez pojazd kolejowy,

nastawienie sygnału zezwalającego na semaforze przy nieprawidłowo ułożonej drodze przebiegu, 
nieprawidłowej pracy urządzeń niezajętości torów lub rozjazdów, niewłaściwym działaniu urządzeń 
blokady stacyjnej lub liniowej

nieostrzeganie i niezabezpieczenie użytkowników drogi przed pociągiem zbliżającym się do przejazdu 
kolejowo-drogowego lub przejścia wyposażonego w system przejazdowy

53. C53

uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego specjalnego 
przeznaczenia powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu na skutek wskazań przez urządzenia 
detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach warsztatowych (gorące maźnice, gorący 
hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek w pojazdach kolejowych będących w ruchu 
zauważonych przez personel obsługi (np. pęknięty resor)

54. C54

uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu, powodujące konieczność jego wyłączenia z ruchu na skutek 
wskazań przez urządzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach warsztatowych 
(gorące maźnice, gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek w pojazdach 
kolejowych będących w ruchu zauważonych przez personel obsługi

55. C55
pożar w pociągu lub w pojeździe kolejowym niepowodujący negatywnych skutków dla mienia lub środowiska, 
bez poszkodowanych

56. C57
pożar w obiekcie budowlanym itp., w granicach obszaru kolejowego, pożar lasu w granicach do końca pasa 
przeciwpożarowego, pożar zbóż, traw i torowisk powstały w granicach obszaru kolejowego

57. C59
niekontrolowane uwolnienie się materiału niebezpiecznego z wagonu lub opakowania wymagające 
zastosowania środków do likwidacji zagrożenia pożarowego, chemicznego, biologicznego na stacji lub na 
stacji

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

59. C61 zamach zbrodniczy

60. C62 klęski żywiołowe (np. powódź, zaspy śnieżne, zatory lodowe, huragany, osunięcia się ziemi)

61. C63
katastrofy budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, po których odbywa się normalny ruch 
pociągów

62. C64
złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu kamieniami, ułożenie przeszkody na 
torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, sterowania ruchem kolejowym lub nawierzchni oraz 
ingerencja w urządzenia)

63. C65
zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, pojazdu 
kolejowego, silny dojazd lub gwałtowne hamowanie pojazdu kolejowego) niepowodujące ofiar z ludźmi

64. C66
niezatrzymanie się pojazdu drogowego przed zamkniętą rogatką (półrogatką) i uszkodzenie jej lub 
sygnalizatorów drogowych

65. C67
nieprawidłowości w działaniach urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub pojazdów 
kolejowych spowodowane kradzieżą

66. C68 rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które nie spowodowało zbiegnięcia wagonów

67. C69
inne niż powyżej wymienione przyczyny lub nałożenia się kilku przyczyn jednocześnie, tworząc równoważne 
przyczyny
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