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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/029 – Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontrolerzy 1. Janusz Łęgowiak, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr KIN/4/2016 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Andrzej Witkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KIN/15/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Transportu Kolejowego; 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 
(dalej: UTK lub Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ignacy Góra, pełniący obowiązki Prezesa UTK od dnia 24 lutego 2016 r. 
(dalej: Prezes UTK)1. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie, w latach 2015-2016 (I półrocze). 

Podstawą sformułowania powyższej oceny ogólnej są pozytywne oceny cząstkowe 
każdego z czterech skontrolowanych obszarów. 

W UTK prawidłowo prowadzony był rejestr wydanych Świadectw dopuszczenia  
do eksploatacji na każdy typ nawierzchni drogowej jednopoziomowych skrzyżowań 
linii kolejowych z drogami publicznymi, a także na każdy rodzaj urządzeń 
sygnalizacji kolejowej i drogowej stosowanych na przejazdach. Rejestr obejmował 
sprawy z lat 1998-2016. W wymienionym okresie świadectwa wydawane były  
w terminie przewidzianym przepisami prawa3. 

Rzetelnie sprawowany był nadzór Prezesa UTK nad zarządcami infrastruktury 
kolejowej w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. 
Pracownicy UTK prowadzili systematyczne działania nadzorcze4 w zakresie 
utrzymania i eksploatacji przejazdów. Działania te w większości wykazywały 
nieprawidłowości w utrzymaniu tych obiektów (m.in. ograniczoną widoczność 
pociągów na przejazdach, nieprawidłowe oznakowanie dróg oraz niewłaściwy stan 
techniczny przejazdów). Prezes UTK wydawał zalecenia usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, a także decyzje administracyjne dotyczące wprowadzenia 
ograniczeń eksploatacyjnych. 
                                                      
1  Od dnia 18 czerwca 2012 r. do dnia 24 lutego 2016 r. Prezesem UTK był Pan Krzysztof Dyl. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3  Tj. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji 

określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720). 
4  Wg Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem działanie nadzorcze to np. jazda inspekcyjna w pojeździe kolejowym, 

wieloaspektowa kontrola wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, a także kontrole, które – w przypadku 
stwierdzenia naruszeń obowiązujących przepisów – stanowią podstawę do opracowania pism interwencyjnych 
nakazujących usunięcie nieprawidłowości. 
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Prezes UTK rzetelnie realizował zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym5, tj. uczestniczył w przygotowaniu 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa 
eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych.  

Prezes UTK terminowo opracowywał i przesyłał (corocznie w terminie do końca 
lipca) do ministra właściwego ds. transportu dokumenty z zakresu bezpieczeństwa 
kolejowego, wymagane przepisami art.13 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji na każdy 
typ nawierzchni drogowej jednopoziomowych skrzyżowań linii 
kolejowych z drogami publicznymi, a także na każdy rodzaj 
urządzeń sygnalizacji kolejowej i drogowej stosowanych na 
przejazdach 

W UTK prowadzony był rejestr wydanych świadectw (dalej rejestr). Rejestr ten 
zawierał zaktualizowany i kompletny wykaz wydanych świadectw dopuszczenia  
do eksploatacji na każdy typ nawierzchni drogowej jednopoziomowych skrzyżowań 
linii kolejowych z drogami publicznymi, a także na każdy rodzaj urządzeń 
sygnalizacji kolejowej i drogowej stosowanych na przejazdach. Rejestr obejmował 
lata od 1998 do 2016. Świadectwa były wydawane w terminie przewidzianym 
przepisami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 7-24) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

2. Realizacja nadzoru nad zarządcami infrastruktury kolejowej  
w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych 

W 2013 r. działaniami nadzorczymi UTK objęto 195 przejazdów, w 2014 r. 235, 
natomiast w 2015 r. 459 przejazdów.  
W UTK został przyjęty do realizacji harmonogram działań nadzorczych na lata 2015-
2016. Harmonogramem objęto zadania wynikające z Planu nadzoru Prezesa UTK 
na 2015 r. oraz na 2016 r. W Planie nadzoru Prezesa UTK na 2015 r. 
zaplanowanych zostało 168 działań nadzorczych, a na 2016 r. 56 działań w zakresie 
stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych  
z drogami publicznymi (w tym „dzikich przejść") oraz weryfikacji zapisów zawartych 
w dokumentacji dotyczącej przejazdów kolejowych ze stanem faktycznym,  
ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowych, na których miały miejsce 
zdarzenia kolejowe. W 2015 r. zrealizowano 207 działań nadzorczych, co wynikało  
z wykonywania także działań poza planem. Wśród działań pozaplanowych 
znajdowały się przede wszystkim czynności podejmowane w trybie doraźnym,  
w wyniku wpływających do Urzędu skarg i zgłoszeń, jak również zdarzeń 
kolejowych. W I kw. 2016 roku zrealizowano łącznie 44 działania nadzorcze6.  
W 2015 r. w ramach działań nadzorczych przeprowadzono 151 kontroli (planowano 
142 kontrole). Wykonywanie zadań określonych w rocznym Planie nadzoru Prezesa 

                                                      
5  Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm. 
6  W tym: 20 kontroli, cztery czynności sprawdzające w formie pisemnej, dwie czynności sprawdzające „na gruncie” oraz  

18 oględzin w toku postępowania administracyjnego. 
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UTK sprawdzane było także w ramach pozostałych czynności o charakterze 
nadzorczym, tj. tzw. czynności sprawdzających „na gruncie” oraz czynności 
sprawdzających w formie pisemnej. 

W ramach nadzoru Prezesa UTK nad stanem technicznym, utrzymaniem, 
osygnalizowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników przejazdów 
kolejowo-drogowych, przejazdy kontrolowane były przez kontrolerów UTK także  
w ramach czynności związanych z nadzorem nad: utrzymaniem infrastruktury 
kolejowej; stanem infrastruktury oraz procesem utrzymania w zakresie Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem; pracami inwestycyjnymi na infrastrukturze 
kolejowej; bezpieczeństwem ruchu kolejowego i eksploatacji bocznic kolejowych. 
Działania nadzorcze Prezesa UTK realizowane w latach 2015-2016 (I kw.)  
na większości przejazdów kolejowych wykazały nieprawidłowości w utrzymaniu 
infrastruktury przejazdowej. W szczególności polegały one na niezapewnieniu 
widoczności na przejazdach, nieprawidłowym oznakowaniu dróg, złym stanie 
technicznym przejazdów, w tym uszkodzeniu nawierzchni przejazdowej, 
zanieczyszczonych żłobkach oraz przekroczeniu dopuszczalnego iloczynu ruchu.  
W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, Prezes UTK wydawał zalecenia 
dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz przedstawienia 
dokumentów potwierdzających zrealizowanie zalecenia. W wyniku działań 
kontrolnych na przejazdach kolejowo-drogowych wydanych zostało 97 decyzji 
administracyjnych, w tym w zakresie wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych 
(37) oraz stwierdzenia naruszeń przepisów (35). 

(dowód: akta kontroli str. 26 -61) 

Wyniki kontroli UTK wskazywały także, że w szczególności przepisy § 6 i § 10 
rozporządzenia 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 usytuowanie7 nie sprzyjają 
poprawie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych i wymuszają  
na Prezesie UTK podejmowanie decyzji, które w konsekwencji mogą prowadzić  
do obniżenia bezpieczeństwa. Stwierdzano m.in. przypadki obniżania kategorii 
przejazdu przez zarządcę, uzasadniając podejmowane działania przepisami 
wprowadzonego rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym w przypadku 
możliwości zakwalifikowania danego przejazdu np. do kategorii C lub D,  
na zarządcy nie ciąży prawny obowiązek zaliczenia przejazdu do kategorii wyższej 
(jak w poprzednio obowiązujących przepisach). Obecnie obowiązujące przepisy 
rozporządzenia zawierają bowiem obowiązek zaliczenia przejazdu do kategorii 
wyższej jedynie w sytuacji, gdy może być on zaliczony do kategorii A, B lub C,  
tj. z wyłączeniem przejazdów kategorii D. 

W złożonych wyjaśnieniach Prezes UTK stwierdził: „Ograniczenie (w § 6) obowiązku 
zaliczania danego przejazdu kolejowo-drogowego do kategorii wyższej jedynie  
do sytuacji, gdy przejazd może być zaliczony do kategorii A, B lub C (z wyłączeniem 
kategorii D) może rodzić poważne reperkusje w dziedzinie bezpieczeństwa 
kolejowego, polegającego np. na intencjonalnym zaliczaniu przejazdów kolejowo-
drogowych do kategorii niższej w celu obniżenia wysokości nakładów 
inwestycyjnych na wyposażenie przejazdu w odpowiedni system zabezpieczeń, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". 

W toku kontroli prowadzonej przez UTK w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa  
sp. z o.o. (dalej WKD) od 16 marca do 5 kwietnia 2016 r. stwierdzono, że WKD 
przejazd kat. C przekwalifikowała do kat. D powołując się na nowo wprowadzone  
z dniem 13 listopada 2015 r. przepisy ww. rozporządzenia, umożliwiające zaliczenie 
                                                      
7  Dz. U. poz. 1744, dalej: rozporządzenie ws. warunków technicznych. 
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do kategorii D przejazdu nawet ze znacznie przekroczonym iloczynem ruchu oraz 
bez względu na warunki widoczności, jeśli prędkość pociągu na przejeździe  
nie przekracza 20 km/h. Spółka również nie zrealizowała zaleceń UTK odnośnie 
podwyższenia kategorii D przejazdu, powołując się na przepisy rozporządzenia.  

W złożonych wyjaśnieniach Prezes UTK stwierdził, że na przykładzie WKD Urząd 
„zidentyfikował problem związany z ryzykiem „nadużywania” przez zarządców 
infrastruktury możliwości ograniczenia prędkości na przejazdach do 20 km/h celem 
wyłączenia stosowania kryterium iloczynu ruchu, a tym samym przyjęcia  
dla przejazdu kolejowego kategorii D. W efekcie wyłączony zostanie obowiązek 
zabudowy na przejeździe systemów zabezpieczenia ruchu (…)”.  

(dowód: akta kontroli str. 138-141) 

W wyniku działań kontrolnych na przejazdach kolejowo-drogowych, Prezes UTK 
kierował również wystąpienia do zarządców dróg wystąpienia wskazując na 
ustalone nieprawidłowości mające związek z zaniedbaniami ze strony drogowców.  
W latach 2015 - 2016 (I kwartał) skierowano 66 pism do wskazanych adresatów. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

W UTK do realizacji działań nadzorczych i kontrolnych wg stanu na dzień  
15 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 68 kontrolerów. Jedna osoba posiadała 
wykształcenie średnie, pozostałe wykształcenie wyższe techniczne (47 osób), 
ekonomiczne (dwie osoby), inne wyższe (11 osób), wyższe techniczne i wyższe 
ekonomiczne (trzy osoby), wyższe techniczne i wyższe inne (trzy osoby), wyższe 
inne i wyższe ekonomiczne (jedna osoba). Sześć osób posiadało uprawnienia 
budowlane, 37 osób posiadało uprawnienia audytora wewnętrznego systemu 
zarządzania utrzymaniem lub utrzymaniem w transporcie kolejowym, 38 osób 
posiadało uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem lub bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, 25 osób 
posiadało uprawnienia audytora wewnętrznego zarządzania jakością lub jakością  
w transporcie kolejowym, 16 osób posiadało uprawnienia audytora wewnętrznego 
PN EN ISO 9001:2009. Cztery osoby posiadały świadectwo przeszkolenia doradcy 
ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.  

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

W ocenie NIK, liczba specjalistów w UTK wykonujących kontrole przejazdów  
w zakresie ich utrzymania i bezpieczeństwa ruchu, posiadających uprawnienia 
budowlane (sześciu z 68 kontrolerów) była niewystarczająca w stosunku  
do wykonywanych zdań. Ponadto, UTK nie posiadał specjalistów z uprawnieniami z 
zakresu automatyki kolejowej. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

3. Działania Prezes UTK w przygotowaniu przepisów  
dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa 
eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych 

Prezes UTK uczestniczył w przygotowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego i bezpieczeństwa eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 62-89) 

UTK sporządził pięć opinii do projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji8. Opinie te zostały przesłane 
do dalszego procedowania:  

− pismem z 20 czerwca 2014 r. skierowanym do Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (dalej: MIiR) – nie zgłoszono uwag; 

− pismem z 12 stycznia 2014 r. skierowanym do Departamentu Kolejnictwa MIiR – 
Urząd zgłosił trzy uwagi; 

− pismem z 20 marca 2014 r. skierowanym do Departamentu Kolejnictwa MIiR – 
Urząd przedstawił wyjaśnienia i dodatkowe stanowisko; 

− pismem z 11 kwietnia 2014 r. skierowanym do Departamentu Kolejnictwa MIiR –
zgłoszono jedną uwagę; 

− pismem skierowanym do Departamentu Kolejnictwa MIiR – UTK w ramach 
uzgodnień wewnątrzresortowych nie zgłosił dalszych uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 65-77) 

Do Prezesa UTK wpłynęły pisma od zarządcy infrastruktury – PKP PLK S.A., 
zawierające propozycje zmian w obowiązujących przepisach. Prezes UTK wyraził 
opinię co do kierunku propozycji zmian przepisów: 

− odnosząc się do pisma z 19 lipca 2015 r. zawierającego propozycję zmiany treści 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych9 – Prezes UTK 
uznał kierunek zmian za zasadny i nie zgłosił uwag;  

− odnosząc się do pisma z 31 lipca 2015 r. zawierającego propozycję zmiany treści 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  
na drogach10 – Prezes UTK pozytywnie ocenił przedstawione propozycje; 

− odnoszącym się do pisma z 31 lipca 2015 r. zawierającego propozycję zmiany 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym11 – Prezes UTK 
pozytywnie ocenił inicjatywę zmiany przepisów we wskazanym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 62-64) 

Prezes UTK sformułował stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie. Stanowisko Prezesa UTK w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych 
zostało przekazane do MIiR 15 stycznia 2015 r. Zgłoszone uwagi do projektu 
rozporządzenia dotyczyły w szczególności przepisów:  

− zawartych w §§ 10, 11 i 12 w sprawie zwiększenia wielkości iloczynów ruchu, 
które są jednym z warunków odpowiedniej klasyfikacji przejazdów kolejowych. 
UTK wskazał, że projektowana zmiana polegająca na trzykrotnym zwiększeniu 
wielkości tych iloczynów budzi uzasadnione obawy o zachowanie 
bezpieczeństwa ruchu na przejazdach, a projektowane zmiany umożliwiają 
zakwalifikowanie do kategorii D (przejazd niestrzeżony) znacznie większej liczby 
przejazdów, na których odnotowuje się większość wypadków. 

− określonych w § 15 projektu rozporządzenia, dot. zmiany wielkości ograniczenia 
prędkości czoła pociągu z 50 km/h do 20 km/h – w opinii Prezesa UTK 
proponowane zmniejszenie obostrzeń może prowadzić do zwiększenia 

                                                      
8  Dz. U. z 2015 r. poz. 360, ze zm. 
9  Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm. 
10  Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm. 
11  Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm. 
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zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na przejazdach eksploatowanych 
z tzw. przekroczonym iloczynem ruchu.  

Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione przy ostatecznej redakcji 
rozporządzenia12. W złożonych wyjaśnieniach Prezes UTK stwierdził, że „w świetle 
doświadczeń wynikających z obowiązywania rozporządzenia uwagi te nadal 
zachowują swoją aktualność”.  

(dowód: akta kontroli str. 25, 64, 72-74,141) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego w okresie od 2013  
do 2015 r. 

a. Prezes UTK terminowo (corocznie do końca lipca) opracowywał i przesyłał  
do ministra właściwego ds. transportu dokumenty z zakresu bezpieczeństwa 
kolejowego, tj.: 

• Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w 2013 r. – przekazana 31 lipca 2014 r. 

• Ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego w 2014 r. – przekazana 30 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.25, 90) 

Zakończenie prac nad Oceną stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego  
za 2015 r. i przekazanie jej Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa planowane jest 
(zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym) do końca lipca 2016 r.  
W dokumencie tym mają być uwzględnione informacje zawarte w raportach  
w sprawie bezpieczeństwa, przesyłanych Prezesowi UTK przez zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych (zgodnie z art. 17a ust. 4 ustawy  
o transporcie kolejowym – do końca drugiego kwartału za poprzedni rok 
kalendarzowy). 

(dowód: akta kontroli str. 90) 

 W powyższych dokumentach UTK sygnalizował m.in., że: 

1. Z danych statystycznych zgromadzonych w Rejestrze zdarzeń kolejowych 
wynikało, że bezpieczeństwo w 2014 r. pozostawało na zbliżonym poziomie  
do 2013 r., na co wskazywało zmniejszenie liczby odnotowanych zdarzeń oraz 
mniejsza liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach na liniach 
kolejowych, przy zmniejszonej w 2014 r. (w stosunku do 2013 r. o ok. 0,5%) 
wielkości pracy eksploatacyjnej. W 2014 r. liczba wypadków i poważnych 
wypadków zaistniałych na krajowej ogólnodostępnej sieci kolejowej i sieci 
wydzielonej w porównaniu do 2013 r. zmniejszyła się o 4,7%, z ogólnej liczby 
704 wypadków w 2013 r. do 671 w 2014 r. 

2. Najliczniejszymi rodzajami wypadków, do których dochodziło na sieci kolejowej  
w 2014 r. były wypadki z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy 
będący w ruchu (37,9%). Drugą co do liczebności grupą były wypadki  
na przejazdach kolejowo-drogowych (32,2%), przy czym aż 92,5% z nich  
to wypadki wskutek najechania na osoby podczas przechodzenia przez tory  
w miejscu niedozwolonym. 

                                                      
12 Rozporządzenia 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. 2015 r., poz. 
1744). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Kolizje13 i wykolejenia, stanowiące w 2014 r. w sumie około 28,4% wypadków 
kolejowych były zdarzeniami, do których dochodziło zwykle z przyczyn leżących 
po stronie szeroko pojętego systemu kolejowego, tj. sprawności urządzeń 
technicznych, efektywności procedur oraz czynnika ludzkiego (po stronie 
przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury). W 2014 r. było 11 takich 
zdarzeń, co stanowiło około 1/5 wszystkich kolizji. Możliwość ograniczenia liczby 
tych dwóch typów wypadków zależy bezpośrednio od działań podejmowanych 
przez podmioty rynku kolejowego – zarządców infrastruktury i przewoźników 
kolejowych, ale także projektantów, producentów i dostawców oraz wykonawców 
usług budowlanych i utrzymaniowych. 

4. Liczba ofiar wypadków na ogólnej sieci systemu kolejowego i sieci wydzielonej  
w 2014 r. wyniosła 303, z czego 208 to ofiary śmiertelne, a 95 ciężko ranni.  

5. Najliczniejszymi grupami śmiertelnych ofiar wypadków do których doszło  
w 2014 r. były osoby nieuprawnione do przebywania na terenie kolejowym  
(162 zabitych, co stanowiło 77,9% ogółu ofiar śmiertelnych) oraz użytkownicy 
przejazdów i przejść (38 zabitych, co stanowiło 18,3% ogółu ofiar śmiertelnych). 
Najliczniejszą grupę ciężko rannych ofiar wypadków (57 osób, tj. 60,0% 
wszystkich ciężko rannych) stanowiły osoby nieuprawnione do przebywania  
na obszarze kolejowym. Drugą co do liczebności grupę stanowili użytkownicy 
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych (24 osoby, co stanowiło 
25,3% ogółu ciężko rannych). 

6. W 2014 r. najwięcej wypadków było spowodowanych potrąceniem przez pociągi 
osób lub pojazdów przekraczających tory w miejscach niedozwolonych 
(kategorie 34 i 23) oraz najechaniem pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub 
osoby na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu przez tory (kategorie  
18-22 i 31-33). Wypadki z pojazdami drogowymi oraz potrącenia osób  
na przejazdach i przejściach dla pieszych oraz poza nimi stanowiły przyczynę 
łącznie 68,9% wypadków na sieci kolejowej. 

7. Tragiczne statystyki spowodowały, że prowadzona od szeregu lat przez 
zarządcę infrastruktury – spółkę PKP PLK S.A., przy współpracy ze Strażą 
Ochrony Kolei (SOK) oraz Prezesem UTK kampania społeczna mająca na celu 
poprawę bezpieczeństwa na kolei „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”  
w październiku 2012 r. została poszerzona o przeciwdziałanie przekraczaniu linii 
kolejowych w miejscach niedozwolonych. W ramach tej kampanii została 
zorganizowana akcja „Zero tolerancji dla osób przechodzących przez tory  
w miejscach niedozwolonych”. O skali problemu, jaki stanowią osoby 
przechodzące przez linie kolejowe w miejscach niedozwolonych świadczyły 
wyniki akcji przeprowadzonej w pierwszych miesiącach trwania tej kampanii 
społecznej. W 2014 r. SOK przeprowadziła ponad 17 300 działań na tzw. „dzikich 
przejściach”. Brało w nich udział 16,5 tys. funkcjonariuszy SOK, którzy 
wylegitymowali 1017 osób, 4104 pouczyli i wystawili 1892 mandaty karne  
za przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych. Ponadto,  
w 235 przypadkach sprawy skierowano do sądów. 

8. Wypadki, do których dochodziło na przejazdach kolejowo-drogowych stanowiły 
znaczny procent ogółu wszystkich zdarzeń, tj. odpowiednio: w 2011 r. ok. 30%,  
w 2012 r. ok. 38%, w 2013 r. ok. 36%, a w 2014 r. ok. 32%. W 2014 r. miało 
miejsce 216 wypadków na przejazdach i przejściach, w których 43 osoby 
poniosły śmierć, a 25 zostało ciężko rannych. 

(dowód: akta kontroli str.25) 

                                                      
13  Do kolizji zaliczane są również wypadki wskutek najechania pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie poza 

przejazdami na stacjach i szlakach, do których dochodzi najczęściej wskutek znalezienia się pojazdu drogowego w skrajni 
taboru. 
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b. Na przejazdach kolejowych u wszystkich zarządców infrastruktury w Polsce  
w 2014 r. wystąpiło 216 wypadków, w tym na przejazdach strzeżonych kategorii A 
dziewięć wypadków, a na niestrzeżonych (kat. B, C, D, E i F) 207 wypadków. 
Spośród wypadków na przejazdach kategorii A, dwa były z winy pracowników PKP, 
natomiast wszystkie wypadki na przejazdach niestrzeżonych były z winy 
użytkowników dróg. W 2015 r, nastąpiło zwiększenie w porównaniu do 2014 r. liczby 
wypadków na przejazdach strzeżonych kategorii A o siedem, a na niestrzeżonych 
(kat. B, C, D, E i F) zmniejszenie o 20 wypadków. Spośród 16 wypadków  
na przejazdach kategorii A cztery były z winy pracowników PKP, natomiast 
wszystkie wypadki na przejazdach niestrzeżonych były z winy użytkowników dróg. 
W wyniku wypadków na przejazdach kolejowych w 2014 r. zginęły 43 osoby,  
a rannych zostało 54 osoby, przy czym najwięcej na przejazdach niestrzeżonych 
(zabitych 39, a rannych 52 osoby). W 2015 r, nastąpiło zwiększenie liczby zabitych  
o osiem osób, a rannych o 25 osób. Na przejazdach (przejściach) strzeżonych 
zwiększyła się liczba zabitych (o trzy osoby), a rannych również o trzy osoby.  
Na przejazdach niestrzeżonych liczba zabitych wzrosła o pięć osób, a rannych  
o 20 osób. 

Szczegółowe dane o wypadkach kolejowych i ich skutkach na przejazdach  
i przejściach w latach 2014-2016 (I kw.) na liniach kolejowych wszystkich zarządców 
infrastruktury obrazuje poniższe zestawienie: 

Lp. 
Liczba wypadków  

na przejazdach 
kolejowych 

w latach 

2014 2015 I kw. 2016 

1. 
Strzeżonych ( kat. A),  
w tym: 

9 16 4 

2. 

Liczba wypadków  
na przejazdach i przejściach 
niestrzeżonych – kat. B, C, 
D, E i F: 

a/. z winy pracowników PKP 

b/. z winy użytkowników 
dróg 

 

 

 

0 
 

207 

 

 

 

0 
 

187 

 

 

 

0 
 

39 

3. Razem  216 203 43 

Skutki wypadków  
na przejściach kolejowych 

zabici ranni zabici ranni zabici ranni 

1. 
Na przejazdach 
(przejściach) strzeżonych 

4 2 7 5 3 0 

2. 
Na przejazdach 
(przejściach) niestrzeżonych 

39 52 44 72) 8 10 

3. Razem 43 54 51 77 11 10 

(dowód: akta kontroli str. 25,98) 

c. Realizacja wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa w latach 2014 i 2015 
przedstawiała się następująco: 
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Wspólne cele 

bezpieczeństwa (CST) 

NRV 
dla 

Polski 

Wyliczona 
wartość 

wskaźnika 
w 2015 r. 

Osiągnięty 
poziom 

wskaźnika 
w 2015 r.* 

Osiągnięty 
poziom 

wskaźnika 
w 2014 r. 

Tendencja 
2015/2014 

1.1. NRV dla ryzyka dla pasażerów 

CST 
1.1. 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród 
pasażerów na miliard 
pociągokilometrów 
pociągów 
pasażerskich 

116,1 16,732 14,4% 16,7% -2,3 p.p. 

CST 
1.2. 

 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród 
pasażerów na miliard 
pasażerokilometrów 

0,849 0,138 16,3% 19,2% -2,9 p.p. 

1.2. NRV dla ryzyka dla pracowników 

CST 
2 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród 
pracowników na 
miliard 
pociągokilometrów  

17,2 20,623 119,9% 38,1% +81,8 p.p. 

1.3. NRV dla ryzyka dla użytkowników przejazdu kolejowego 

CST 
3.1. 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród 
użytkowników 
przejazdów na miliard 
pociągokilometrów 

277,0 240,142 86,7% 68,3% +18,4 p.p. 

1.4. NRV dla ryzyka dla osób zaklasyfikowanych jako „inne osoby”  

CST 
4. 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród innych 
osób na miliard 
pociągokilometrów 

11,60 14,665 126,4% 96,9% +29,5 p.p. 

1.5. NRV dla ryzyka dla nieupoważnionych osób na terenie kolejowym 

CST 
5. 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród osób 
nieupoważnionych  
na miliard 
pociągokilometrów  

1210,0 1116,386 92,3% 65,3% +27,0 p.p. 

1.6. NRV dla ryzyka dla ogółu społeczeństwa  

CST 
6. 

Ofiary śmiertelne  
i ważone ciężko ranne 
(FWSI) wśród 
wszystkich osób  
na miliard 
pociągokilometrów 

1590,0 1402,815 88,2% 63,5 +24,7 p.p. 

* wskaźniki za 2015 r. opierają się o wstępne dane dotyczące zarówno zabitych i ciężko rannych  
w wypadkach kolejowych, jak i pracy eksploatacyjnej i przewozowej, które mogą jeszcze ulec 
zmianie w trakcie weryfikacji danych zgromadzonych w Rejestrze zdarzeń kolejowych UTK 
z raportami w sprawie bezpieczeństwa, które przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury 
zobowiązani są przedłożyć Prezesowi UTK do końca drugiego kwartału 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 100) 

Wszystkie wskaźniki dotyczące 2014 r. obliczone dla ustalonych grup ryzyka  
w oparciu o dane statystyczne ujęte w formie wspólnych wskaźników 
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bezpieczeństwa (CSI) nie przekroczyły akceptowanego poziomu ryzyka i wartości 
referencyjnych (NRV) ustalonych dla Polski. Tym samym, wymagany poziom 
bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego został osiągnięty. W 2014 r. 
najniższe wartości wskaźnika, wskazujące na podnoszący się poziom 
bezpieczeństwa, osiągnięte zostały dla grupy ryzyka dotyczącego pasażerów – 
poniżej 20% zakładanej wartości NRV dla Polski. W dalszej kolejności znajdowały 
się wskaźniki dla grupy ryzyka dotyczącego pracowników – w tej grupie wskaźnik 
osiągnął 38%. Wartości wskaźnika dla ryzyka dla ogółu społeczeństwa osiągnęły 
natomiast poziom ok. 65% zakładanego NRV. Wartości ryzyka dla ww. grup spadły 
wobec roku poprzedniego. Wartość wskaźnika ryzyka dla osób nieupoważnionych 
przebywających na terenie kolejowym pozostała na poziomie podobnym do roku 
2013 i wyniosła nieco ponad 65%. Największe wartości wskaźnika osiągnięte 
zostały w grupie ryzyka dotyczącego użytkowników przejazdów kolejowych i „innych 
osób” – odpowiednio ponad 68,3% i 96%.  

Natomiast w 2015 r. wskaźniki CSI przekroczyły akceptowalny poziom dla grup 
ryzyka dotyczącego pracowników (o 19,9%) oraz w grupie ryzyka dotyczącego 
„innych osób” (o 26,4%). W tych grupach wymagany poziom bezpieczeństwa 
krajowego systemu kolejowego nie został osiągnięty. W 2015 r. w stosunku  
do 2014 r. wzrosły wartości ryzyka dla wszystkich grup poza pasażerami. Ryzyko 
dla użytkowników przejazdu kolejowego wzrosło o 18,4%, zaś dla 
nieupoważnionych osób na terenie kolejowym o 27%. 

W 2015 r. działania dla grup ryzyka dotyczącego użytkowników przejazdów 
kolejowych okazały się nieskuteczne. Wartość wskaźnika w 2015 r. wynosiła 
bowiem 86,7%, natomiast w 2014 r. 68,3%. Podobnie, w grupie osób 
nieupoważnionych na terenie kolejowym (w tym osób przekraczających tory 
kolejowe w miejscach niedozwolonych, przez tzw. „dzikie przejścia”) wartość 
wskaźnika wzrosła z 65,3% do 92,3%, zbliżając się do akceptowanej granicy ryzyka. 
Sytuacja powyższa wskazuje, że ryzyka te należy zidentyfikować jako obszary 
priorytetowe, to znaczy takie, w odniesieniu do których niezbędne jest podjęcie 
działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu 
kolejowego. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi 
Najwyższa Izba Kontroli w świetle ustaleń kontroli zwraca uwagę na zasadność:  

1. uzupełnienia kwalifikacji osób wykonujących kontrole przejazdów kolejowych, 
ponieważ jedynie sześciu z 68 kontrolerów posiada uprawnienia budowlane,  
ponadto brak specjalistów z uprawnieniami z zakresu automatyki kolejowej; 

2. ukierunkowania działań nadzorczych na obszary, w których wymagany poziom 
bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego nie został osiągnięty lub istotnie 
pogorszył się, w tym w grupie ryzyka dotyczącego użytkowników przejazdów 
kolejowych oraz przebywania osób nieupoważnionych na terenie kolejowym. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy  
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli14.  

                                                      
14 Dz.U. z 2015 r. poz.1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 powołanej wyżej ustawy o NIK kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia  19  lipca 2016 r. 

  
  

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

 

/ - /  Krzysztof Kwiatkowski 

  

  

 

Prawo zgłoszenia 
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