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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 

Kontroler Leszek Korczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KIN/14/2016 
z dnia 30 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 
00-928 Warszawa1 (dalej także: MIiB). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa (od 16 listopada 2015 r.). 
Wcześniej, w objętym kontrolą okresie lat 2015-2016 (I poł.), ministrem właściwym ds. 
transportu była Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju (od dnia 22 września 
2014 r. do dnia 16 listopada 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 268) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że zmiany w zakresie ustalania kategorii 
przejazdów kolejowo-drogowych oraz podwyższenie dopuszczalnej na przejazdach 
prędkości pociągu, wprowadzone przepisami 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 usytuowanie4, zwiększają ryzyko obniżenia poziomu bezpieczeństwa 
ruchu na tych skrzyżowaniach, w stosunku do uprzednio obowiązujących 
uregulowań5. 

Powyższą ocenę uzasadniają wyniki kontroli, które wykazały, że zmiany sposobu 
ustalania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych6 i dopuszczalnej prędkości 
pociągu na przejazdach, wprowadzone przepisami rozporządzenia ws. warunków 
technicznych z 2015 r., nie zostały poprzedzone rzetelnymi badaniami lub 
ekspertyzami na temat potencjalnego wpływu nowych regulacji7 na bezpieczeństwo 
ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami. 

                                                      
1  Utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2080), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2015 r., z mocą od dnia  
16 listopada 2015 r. W skład Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa weszły m.in. komórki organizacyjne 
dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, obsługujące sprawy działu transport. 

2  Kontrolą, przeprowadzoną w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, objęto zagadnienia związane z wprowadzeniem 
zmian w zakresie ustalania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych i dopuszczalnej prędkości pociągu na tych 
przejazdach. 

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Dz. U. poz. 1744, dalej: rozporządzenie ws. warunków technicznych z 2015 r. 
5  Tj. przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, ze zm.), uchylonego z dniem 14 listopada 2015 r., dalej rozporządzenie ws. warunków technicznych  
z 1996 r. 

6  Zwanych dalej również przejazdami. 
7  Obowiązujących od dnia 14 listopada 2015 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wprowadzone zmiany umożliwiają  
(w związku z podwyższeniem granicznych wielkości iloczynu ruchu8) zaliczanie 
dotychczasowych przejazdów kategorii A, B i C do niższych kategorii, o mniejszym 
zakresie zabezpieczeń przed możliwością występowania wypadków kolejowych. 

Stwierdzono, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dalej: MIiR), jako jednostka 
odpowiedzialna za przygotowanie projektu rozporządzenia, zleciło realizację zadań 
w tym zakresie zarządcy infrastruktury – PKP PLK S.A., bez sprecyzowania zakresu 
badań, ekspertyz lub analiz, jakie powinny zostać przeprowadzone w celu 
wprowadzenia zmian regulacji, określonych przepisami rozporządzenia ws. 
warunków technicznych z 1996 r.  

Ustalono również, że w ramach prowadzonych przez MIiR prac legislacyjnych  
nie zostały uwzględnione uwagi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: 
Prezes UTK), jako organu będącego krajową władzą bezpieczeństwa transportu 
kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, właściwym w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego9, który w stanowisku do projektu rozporządzenia 
wnosił o zmniejszenie o 1/3 przyjętych w nim wielkości iloczynów ruchu (będących 
jednym z warunków klasyfikacji przejazdów do kategorii B, C i D) oraz o ponad 
połowę założonej prędkości na przejazdach z przekroczonym iloczynem ruchu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Działania związane z wprowadzeniem zmian sposobu 

ustalania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych  
i dopuszczalnej prędkości pociągów na przejazdach  

Pismem z 18 kwietnia 2014 r. Departament Transportu Kolejowego MIiR zwrócił się 
do PKP PLK S.A. o pilne przygotowanie projektu nowego rozporządzenia, 
regulującego sprawy warunków technicznych i zasad funkcjonowania przejazdów 
kolejowo-drogowych, określone dotychczas przepisami rozporządzenia ws. 
warunków technicznych z 1996 r., zgodnie z ustaleniami, jakie miały miejsce  
16 kwietnia 2014 r. na spotkaniu Zarządu tej spółki z p. Zbigniewem Klepackim 
podsekretarzem stanu w MIiR. PKP PLK S.A. została również zobowiązana  
do opracowania uzasadnienia wprowadzanych zmian oraz oceny skutków 
społecznych, gospodarczych i finansowych proponowanych rozwiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

Pismem z 21 sierpnia 2014 r. PKP PLK S.A. przekazała do Departamentu 
Transportu Kolejowego MIiR projekt rozporządzenia, w którym w stosunku  
do obowiązujących uregulowań wprowadzone zostały zmiany m.in. w zakresie: 
zasad kwalifikacji przejazdów kolejowo-drogowych (zmiany granicznych wartości 
iloczynu ruchu), funkcjonowania przejazdów kategorii A obsługiwanych z odległości, 
warunków widoczności w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych oraz zasad 
prowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego i kolejowego. Z informacji 
podanej w ww. piśmie wynika, że bazę dla projektu rozporządzenia stanowił projekt 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać nowobudowane, modernizowane 
i istniejące skrzyżowania linii kolejowych z drogami i ich usytuowanie, opracowany 
przez PKP PLK S.A. przy udziale Ministerstwa Infrastruktury w 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7-48) 

                                                      
8  Tj. iloczynów liczby pojazdów drogowych i pociągów przejeżdżających przez przejazd kolejowo-drogowy w ciągu doby. 
9  Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 poz. 1297, 

ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Poniższe zestawienie przedstawia różnice w zasadach klasyfikacji przejazdów 
kolejowo-drogowych, ze względu na wielkość iloczynu ruchu, ustalonych przepisami 
rozporządzenia ws. warunków technicznych z 1996 r. oraz zaproponowanych  
w projekcie nowego rozporządzenia, opracowanym przez PKP PLK S.A., przyjętych 
następnie w rozporządzeniu ws. warunków technicznych z 2015 r. 

Kategoria 
przejazdu 

Zasady klasyfikacja przejazdów kolejowo-drogowych,  
związane z wielkością iloczynu ruchu: 

ustalone przepisami rozporządzenia 
ws. warunków technicznych z 1996 r. 

proponowane w projekcie rozporządzenia, 
opracowanym przez PKP PLK S.A.  

A 

• do kategorii A zalicza się przejazdy 
użytku publicznego, na których na okres 
przejeżdżania pojazdu szynowego ruch 
na drodze wstrzymywany jest rogatkami 
lub sygnałami nadawanymi przez 
pracowników kolejowych; 

• zabezpieczenie przejazdu rogatkami  
z obsługą na miejscu stosuje się, jeżeli: 
1) droga na jednym przejeździe 

przecina na szlaku kolejowym 
więcej niż dwa tory główne, 

2) droga przecina tory, po których 
zgodnie z regulaminem 
technicznym stacji kolejowej  
lub bocznicy przejeżdżają staczane 
lub odrzucane podczas rozrządu 
wagony, 

3) przejazd nie może być zaliczony  
do kategorii B, C lub D; 

• zabezpieczenie przejazdu rogatkami  
z obsługą z odległości można stosować 
na skrzyżowaniach linii kolejowej  
z drogą: krajową ogólnodostępną 
oznaczoną numerem trzycyfrowym, 
wojewódzką, gminną lub lokalną 
miejską albo zakładową, jeżeli rogatki 
będą widoczne z posterunku 
obsługującego bezpośrednio przejazd  
z odległości nie większej niż 1000 m,  
a przy zastosowaniu urządzeń telewizji 
przemysłowej - nawet z odległości 
większej (…) jeśli jest spełniony jeden  
z następujących warunków: 
1) iloczyn ruchu jest równy lub 

większy od liczby 20 000, lecz 
mniejszy od liczby 50 000, 

2) iloczyn ruchu jest mniejszy  
od liczby 20 000, a widoczność 
przejazdu nie odpowiada 
warunkom określonym  
dla przejazdu kategorii D. 

• do kategorii A zalicza się przejazdy 
kolejowo-drogowe, na których ruch 
drogowy kierowany jest przez uprawnione 
osoby zarządcy kolei lub przewoźnika (…) 
przy pomocy systemów lub urządzeń 
przejazdowych wyposażonych  
w urządzenia rogatkowe zamykające całą 
szerokość jezdni albo tylko sygnałów 
ręcznych; 

• jeżeli zachodzi przynajmniej jeden  
z poniższych warunków : 
1) droga publiczna na jednym przejeździe 

kolejowo-drogowym przecina więcej 
niż trzy tory, 

2) droga publiczna przecina tory,  
po których zgodnie z regulaminem 
technicznym lub regulaminem pracy 
bocznicy kolejowej przejeżdżają 
staczane lub odrzucane podczas 
rozrządu wagony, 

3) przejazd kolejowo-drogowy nie może 
być zaliczony do kategorii B, C lub D. 

 

B 

• do kategorii B zalicza się przejazdy 
użytku publicznego, jeżeli: 
1) linia kolejowa krzyżuje się z drogą 

krajową ogólnodostępną, 
oznaczoną numerem jedno-  
lub dwucyfrowym, albo 

• do kategorii B zalicza się przejazdy 
kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy 
kierowany jest przy pomocy samoczynnych 
systemów przejazdowych, wyposażonych  
w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające 
połowę lub całą szerokość jezdni; 
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2) linia kolejowa krzyżuje się z drogą: 
krajową ogólnodostępną 
oznaczoną numerem trzycyfrowym, 
wojewódzką, gminną lub lokalną 
miejską albo zakładową, a iloczyn 
ruchu jest równy lub większy  
od liczby 50 000, 

3) droga publiczna krzyżuje się z linią 
kolejową, po której jeżdżą pociągi  
z prędkością ponad 140 km/h. 

• do kategorii B kwalifikuje się przejazdy - 
kolejowo-drogowe na skrzyżowaniach linii 
kolejowych lub bocznic z drogą publiczną 
jeżeli zachodzi przynajmniej jeden  
z poniższych warunków: 
1) iloczyn ruchu jest równy lub większy  

od liczby 150 000, 
2) standardy wyposażenia danej linii 

kolejowej ustalane przez zarządcę kolei 
stanowią inaczej, 

3) linia kolejowa lub bocznica krzyżuje się 
z drogą krajową. 

C 

• do kategorii C zalicza się przejazdy 
użytku publicznego na skrzyżowaniach 
linii kolejowej z drogą: krajową 
ogólnodostępną oznaczoną numerem 
trzycyfrowym, wojewódzką, gminną lub 
lokalną miejską albo zakładową,  
na których: 
1) iloczyn ruchu jest równy  

lub większy od liczby 20 000,  
lecz mniejszy od liczby 50 000,  
albo 

2) iloczyn ruchu jest mniejszy  
od liczby 20 000, a widoczność 
przejazdu nie odpowiada 
warunkom określonym  
dla przejazdu kategorii D  
lub obowiązująca maksymalna 
prędkość pojazdów szynowych  
na przejeździe jest większa niż  
120 km/h. 

• do kategorii C zalicza się przejazdy 
kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy 
kierowany jest przy pomocy systemów 
przejazdowych wyposażonych tylko  
w sygnalizację świetlną; 

• do kategorii C kwalifikuje się przejazdy 
kolejowo-drogowe na skrzyżowaniach linii 
kolejowych lub bocznic z drogą publiczną 
jeżeli zachodzi przynajmniej jeden  
z poniższych warunków: 
1) iloczyn ruchu jest równy lub większy od 

liczby 60 000 i mniejszy od liczby 
150 000, 

2) iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby  
60 000, a widoczność przejazdu 
kolejowo-drogowego nie odpowiada 
warunkom określonym dla przejazdu 
kolejowo-drogowego kategorii D, 

3) maksymalna prędkość pojazdów 
kolejowych na danym odcinku linii 
kolejowej lub bocznicy jest mniejsza  
lub równa 140 km/h. 

D 

• do kategorii D zalicza się przejazdy 
użytku publicznego na skrzyżowaniach 
linii kolejowej z drogą: krajową 
ogólnodostępną oznaczoną numerem 
trzycyfrowym, wojewódzką, gminną lub 
lokalną miejską albo zakładową, jeżeli: 
1) przejazd odpowiada warunkom 

widoczności określonym  
w załączniku nr 1  
do rozporządzenia i iloczyn ruchu 
jest mniejszy od liczby 20 000 oraz 
obowiązująca maksymalna 
prędkość pojazdów szynowych  
na przejeździe nie przekracza  
120 km/h albo 

2) bez względu na warunki 
widoczności, prędkość pojazdów 
szynowych na przejeździe  
nie przekracza 15 km/h. 

 

• do kategorii D zalicza się przejazdy 
kolejowo-drogowe nie wyposażone  
w systemy i urządzenia zabezpieczenia 
ruchu; 

• do kategorii D kwalifikuje się przejazdy 
kolejowo-drogowe na skrzyżowaniach linii 
kolejowych lub bocznic z drogą publiczną 
jeżeli zachodzi przynajmniej jeden  
z poniższych warunków: 

1) przejazd kolejowo-drogowy odpowiada 
warunkom widoczności określonym  
w załączniku nr 1 do rozporządzenia  
i iloczyn ruchu jest mniejszy od liczby  
60 000 oraz obowiązująca 
maksymalna prędkość pojazdów 
kolejowych na przejeździe jest 
mniejsza lub równa 120 km/h, 

2) bez względu na warunki widoczności, 
prędkość pojazdów kolejowych  
na przejeździe kolejowo-drogowym  
nie przekracza 20 km/h. 

(dowód: akta kontroli str.14-16) 
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Do projektu rozporządzenia PKP PLK S.A. załączyła następujące dokumenty: 

Analizę zajętości strefy kolizyjnej na przejeździe kolejowo-drogowym, w której 
porównane zostały czasy zajętości strefy kolizyjnej przejazdu w latach 1960 i 2012, 
liczone jako średnia ważona z czasów zajętości przez poszczególne rodzaje 
pojazdów. Rok 1960 przyjęty został jako rok bazowy wprowadzenia iloczynów ruchu 
nie zmienionych do wdrożenia prac nad projektem rozporządzenia. 

Wyniki przeprowadzonej analizy, opartej przez PKP PLK S.A.  m.in. na założeniach,  
że przejazd zlokalizowany jest na linii dwutorowej, a długość strefy kolizyjnej wynosi 
9 m, wykazały, że czas przejazdu pojazdu przeliczeniowego10 wynosił: w 1960 r. 
18,84 sekundy, a w 2012 r. 1,21 sekundy, a tym samym „współczynnik zajętości 
liczony jako stosunek przejazdu przez strefę kolizyjną z 1960 r. do 2012 r.” wynosił 
11,43 sekundy. Wg analizy, wpływ na wartość tego współczynnika miały 
następujące parametry: 

1) Zmiana struktury ruchu drogowego. W 1960 r. dominującym rodzajem ruchu 
drogowego były wozy konne, szczególnie w okresie ustalania natężenia ruchu 
drogowego. Obecnie ilość pojazdów konnych stanowi tak marginalny udział,  
że można go pominąć. 

2) Zmiana konstrukcji nawierzchni drogowej na przejazdach. W 1960 r. 
nawierzchnia na przejazdach wykonywana była z dyliny drewnianej, która  
z uwagi na nierówności ograniczała prędkość jazdy przez przejazd. Obecne 
standardy nawierzchni umożliwiają pokonywanie przejazdu z większą 
prędkością. 

3) Zmiany parametrów eksploatacyjnych pojazdów drogowych, większe prędkości, 
przyspieszenia wpływające na płynniejszy przejazd przez skrzyżowanie. 

- przy czym wyliczona wartość współczynnika oznaczała, że czas przejazdu  
100 pojazdów w 1960 r. przez strefę kolizyjną jest taki sam, jak czas przejazdu  
1143 pojazdów w 2012 r. 

Powyższa analiza – zdaniem PKP PLK S.A. – pozwalała  na zwiększenie iloczynów 
ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych przy niepogorszeniu warunków 
bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 42-45) 

Uzasadnienie podniesienia ograniczonej prędkości pociągu na przejeździe 
kolejowo-drogowym z uwagi na przekroczony iloczyn ruchu, zgodnie z którym: 
Aktualnie na 274 przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C i D, z uwagi  
na przekroczony iloczyn ruchu, wprowadzone jest ograniczenie prędkości pociągów 
do 20 km/h (…). Dziennie 12 108 razy pociągi muszą zmniejszać prędkość jazdy, 
czego efektem jest wydłużenie czasu jazdy pociągów o około 8 930 min. 
Wprowadzenie drastycznego ograniczenia prędkości do 20 km/h na przejazdach  
z przekroczonym iloczynem ruchu w żaden sposób nie przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa ich użytkowników. Szczególnie na przejazdach o dużym natężeniu 
ruchu drogowego widok zwalniającego pociągu wręcz zachęca kierowców  
do przekroczenia linii kolejowej przed pociągiem, a przez niektórych jest kuriozalnie 
traktowana, jako przepuszczanie pojazdów drogowych. Nie bez znaczenia jest,  
w wyniku wprowadzenia tych ograniczeń prędkości, zmniejszenie przepustowości 
linii kolejowych, wydłużenie czasu jazdy oraz znaczny wzrost kosztów energii. (…) 
Wprowadzone ograniczenia do 20 km/h powodują dziennie wydłużenie czasu jazdy 
pociągów o około 8 930 min. (…) Podniesienie wartości ograniczenia do 30 km/h 
zmniejszy wydłużenie czasu jazdy do około 7 500 minut to jest o 1 425 min. (…) 
Podniesienie wartości ograniczenia do 40 km/h zmniejszy wydłużenie czasu jazdy 

                                                      
10  Statystyczny pojazd uwzgledniający procentowy udział poszczególnych pojazdów w ogólnej populacji. 
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do około 6 250 minut to jest o 2 680 min. (…) Podniesienie wartości ograniczenia  
do 50 km/h zmniejszy wydłużenie czasu jazdy do około 5 040 minut to jest  
o 3 890 min. Pomimo braku widocznej korelacji pomiędzy ograniczeniem prędkości 
pociągów, iloczynem ruchu, a poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-
drogowych, proponuje się na przejazdach kolejowo-drogowych z przekroczonym 
iloczynem ruchu wprowadzić ograniczenie prędkości pociągów do 50 km/h do czasu 
zmiany sposobu zabezpieczenia przejazdu. (…) na skutek zmiany iloczynów 
granicznych liczba przejazdów z ograniczeniem prędkości z powodu 
przekroczonego iloczynu ruchu ulegnie radykalnemu obniżeniu (…). 

(dowód: akta kontroli str. 46-47) 

Analizę korzyści dla skrzyżowań zlokalizowanych na liniach dwutorowych, opartą  
na następujących założeniach: 

• szacunkowy koszt przekwalifikowania przejazdu z kategorii D do C wynosi  
600 tys. zł, z kategorii D do B 1000 tys. zł, a z kategorii C do B 400 tys. zł; 

• przejazdy kat. D o iloczynie 15 000-20 000 będą wymagały, wg rozporządzenia 
ws. warunków technicznych z 1996 r., przekwalifikowania na kategorię C w ciągu 
najbliższych 10 lat; 

• przejazdy kat. D o iloczynie 20 000-50 000 wymagają natychmiastowego 
przekwalifikowania na kategorię C; 

• przejazdy kat. D o iloczynie 50 000-60 000 wymagają natychmiastowego 
przekwalifikowania na kategorię B; 

• przejazdy kat. C o iloczynie 40 000-50 000 będą wymagały, wg rozporządzenia 
ws. warunków technicznych z 1996 r., przekwalifikowania na kategorię B w ciągu 
najbliższych 10 lat; 

• przejazdy kat. C o iloczynie 50 000-150 000 wymagają natychmiastowego 
przekwalifikowania na kategorię B. 

Wg tej analizy, wprowadzenie rozporządzenia z nowymi zasadami klasyfikacji 
przejazdów kolejowych, opartymi na podwyższeniu iloczynów ruchu, miało 
ograniczyć liczbę przejazdów wymagających, zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami, przekwalifikowania do wyższej kategorii. PKP PLK S.A. wyliczyła,  
że korzyści związane z brakiem konieczności przekwalifikowania tych przejazdów 
wyniosą 161 mln zł w pierwszym roku po wejściu w życie nowego rozporządzenia,  
a w ciągu kolejnych 10 lat ok. 286 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str.48) 

Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Dyrektor ds. Eksploatacji przedstawił 
następujące informacje i wyjaśnienia: (…) Projekt rozporządzenia (…) bazował 
głównie na wersji projektu rozporządzenia opracowanego w 2009 r. przy ścisłej 
współpracy pracowników Ministerstwa Infrastruktury z pracownikami PKP PLK S.A.  
(…).  Mając na uwadze, iż zagadnienia prac nad rozporządzeniem wymagało 
zaangażowania specjalistów poszczególnych branż kolejowych i wnikliwej oceny 
zapisów projektu, Decyzją Nr 31/2014 Członka Zarządu, dyrektora ds. utrzymania 
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 lipca 2014 r. został powołany 
zespół do opracowania projektu znowelizowanych warunków technicznych  
dla skrzyżowań linii kolejowych z drogami. Raz w miesiącu przewodniczący zespołu 
składał Zarządowi Spółki PKP PLK S.A. ustny meldunek o zaawansowaniu prac 
zespołu. Członkowie Zespołu, już po przekazaniu projektu rozporządzenia  
do Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, uczestniczyli w spotkaniach zwoływanych 
w Departamencie Transportu Kolejowego przekazując swoje opinie na tematy 
poruszane w trakcie konsultacji społecznych i branżowych. Członkowie tego zespołu 
powoływani byli także do udziału jako eksperci w posiedzeniach Komisji Prawniczej 
Rządowego Centrum Legislacji.  
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Z wyjaśnień Wiceprezesa PKP PLK S.A. wynika, ze PKP PLK S.A. przedstawiała 
MIiR najczęściej dane statystyczne, które zostały wykorzystane przez Ministerstwo 
w uzasadnieniu dla wprowadzenia nowych zapisów rozporządzenia, dot.: 

− analizy zajętości strefy kolizyjnej na przejeździe kolejowo-drogowym, która 
uzasadniała możliwość podniesienia granicznych wartości iloczynów ruchu  
dla poszczególnych kategorii przejazdów, 

− uzasadnienia podniesienia ograniczonej prędkości pociągu na przejeździe,  
z uwagi na przekroczony iloczyn ruchu, 

− uzasadnienia wprowadzenia zróżnicowanych ograniczeń prędkości pociągu  
na przejazdach kategorii D, z uwagi na brak widoczności z odległości 5 m, 

− analizy korzyści dla skrzyżowań zlokalizowanych na liniach dwutorowych, 
− zestawienia klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych wg rozporządzenia  

z 1996 r i wg projektu nowego rozporządzenia, 

− statystyki przejazdów, będących w zarządzie PKP PLK S.A. w podziale  
na kategorie dróg i wartości iloczynów ruchu. 

Podwyższenie granicznych wartości iloczynów ruchu oraz zwiększenia prędkości 
było wynikiem analiz przeprowadzonych przez ww. zespół. (…) Ponadto 
przeprowadzono ocenę ryzyka dla przypadku przekroczenia granicznej wartości 
iloczynu ruchu 50 000 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii „A" 
obsługiwanym z odległości (wg uregulowań § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. (…) Statystyka 
porównawcza wypadkowości na przejazdach kolejowo-drogowych w okresie  
od wejścia w życie nowego rozporządzenia  do analogicznego okresu czasu przed 
wejściem nowych wykazuje, że wprowadzone zmiany uregulowań nie spowodowały 
wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa (…). W okresie od wejścia 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 (poz. 1744) zakłady linii kolejowych naszej 
Spółki zasygnalizowały, że: 
− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmawia przeprowadzenia 

pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych w 2016 r. wg zasad 
określonych w ww. uregulowaniu, powołując się, że pomiary takie wykonywała  
w 2015 r. w ramach pomiarów generalnych, co 5-letnich. 

− otrzymują informacje od samorządów lokalnych, iż przebiegająca przez przejazd 
droga jest drogą wewnętrzną, nie posiadającą numeru ale pełni ona funkcję 
ogólnodostępną dla wszystkich użytkowników dróg i przejazd również powinien 
pozostać przejazdem publicznym, gdy tymczasem § 12 ust. 1 ww. 
rozporządzenia kwalifikuje takie przejazdy do kategorii F - użytku niepublicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 915-920) 

W ramach spotkań roboczych przedstawicieli Departamentu Transportu Kolejowego 
MIiR i PKP PLK S.A., które miały miejsce w okresie od września do grudnia 2014 r., 
omówione zostały szczegółowo regulacje proponowane w projekcie nowego 
rozporządzenia oraz dokonane zostały niezbędne uzgodnienia i wprowadzone 
korekty do projektu. Zmiany te nie dotyczyły przedstawionych w projekcie wartości 
iloczynów ruchu dla poszczególnych kategorii przejazdów kolejowo-drogowych, 
które zaakceptowane zostały przez Departament Transportu Kolejowego MIiR  
po pierwszym spotkaniu w dniu 5 września 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 157-167) 

Wg notatki służbowej z dnia 3 grudnia 2014 r., sporządzonej przez Naczelnika 
Wydziału Techniki i Bezpieczeństwa Departamentu Transportu Kolejowego  
dla zastępcy dyrektora tego departamentu, nadzorującego proces legislacyjny 
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związany z przygotowaniem projektu rozporządzenia, projekt po wprowadzonych 
korektach nie budził zastrzeżeń zespołu procedującego zmiany oraz powinien być  
w trybie pilnym przekazany do MIR. 

(dowód: akta kontroli str. 167) 

W dniu 9 grudnia 2014 r. Departament Transportu Kolejowego MIiR przekazał 
projekt rozporządzenia do uzgodnienia właściwym komórkom organizacyjnym MIiR 
oraz do: Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
(dalej: Sekretariat KRBRD), Prezesa UTK, Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Kolejowych (dalej: PKBWK), PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. 

(dowód: akta kontroli str. 50) 

W wyjaśnieniach na temat przesłanek wprowadzenia w projekcie, a następnie  
w rozporządzeniu ws. warunków technicznych z 2015 r., zmian sposobu ustalania 
kategorii przejazdu, poprzez podwyższenie granicznych iloczynów ruchu oraz 
zwiększenia dopuszczalnej prędkości na przejazdach z przekroczonym iloczynem 
ruchu, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa MIiB stwierdził m.in., że poprzedni akt 
prawny, regulujący ww. zagadnienia opublikowany został w 1996 r. i nowelizowany 
był tylko raz. Wyjaśnił, że źródłem zmian zawartych w rozporządzeniu ws warunków 
technicznych z 2015 r. były wnioski, postulaty i propozycje zgłaszane przez 
zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, organy administracji 
oraz organizacje i podmioty zewnętrzne oraz że: (…) Przesłanki do zmian przepisów 
w omawianym zakresie wynikały także z doświadczeń związanych z udzielaniem 
przez ministra właściwego do spraw transportu upoważnień organom administracji 
architektoniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych. Konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian 
zaistniała również z uwagi na szybką ewolucję zbioru norm technicznych jaka 
dokonała się w ostatnich latach, a także znaczny postęp technologiczny. 

W odpowiedzi na pytanie, czy uregulowania dotyczące zwiększenia iloczynów ruchu 
oraz dopuszczalnej prędkości na przejazdach, proponowane przez PKP PLK S.A.  
w projekcie rozporządzenia, zweryfikowane zostały przez Ministerstwo w oparciu  
o wyniki badań, analiz lub ekspertyz dot. wpływu wprowadzanych nowych regulacji 
na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa MIiB 
wyjaśnił m.in., że przyjęcie uregulowań dotyczących granicznych iloczynów ruchu 
dla poszczególnych kategorii przejazdów kolejowo-drogowych poprzedzone zostało 
wnikliwą analizą. (…) Pod uwagę wzięte zostały czasy pokonywania strefy 
przejazdu przez pojazdy samochodowe. W związku ze zmianami struktury ruchu 
drogowego, technologiami stosowanych konstrukcji nawierzchni drogowej  
na przejazdach, oraz parametrami eksploatacyjnymi pojazdów drogowych, 
większymi prędkościami i przyspieszeniami wpływającymi na płynniejsze 
pokonywanie strefy przejazdu, czas przejazdu 100 pojazdów w 1960 r. (…) przez 
strefę kolizyjną jest taki sam jak przejazd 1143 pojazdów w 2012 roku. Analizie 
poddano również zajętość strefy kolizyjnej na przejeździe kolejowo-drogowym, dane 
statystyczne nt. wypadków na przejazdach i ich najczęstszych przyczyn oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej oraz 
pracownikami resortu odpowiedzialnymi za przedmiotowe regulacje. Podobnie  
jak w przypadku granicznych iloczynów ruchu, również w przypadku podniesienia 
dozwolonej prędkości czoła pociągu na przejeździe o przekroczonym iloczynie 
ruchu, przyjęta w tym zakresie regulacja poprzedzona została analizą. Pod uwagę 
zostały wzięte zarówno aspekty bezpieczeństwa użytkowników przejazdów 
kolejowo-drogowych, jak i aspekty techniczne - w tym ograniczenie hamowania  
i rozruchu taboru oraz uatrakcyjnienie transportu kolejowego poprzez skrócenie 
czasów przejazdu. Wyniki przeprowadzonych analiz zostały zamieszczone  
w Ocenie Skutków Regulacji i załącznikach do niej. Dyrektor Departamentu 
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Kolejnictwa MIiB zwrócił także uwagę na fakt, że liczba przejazdów  
z przekroczonym iloczynem ruchu będzie sukcesywnie maleć, ze względu  
na przepisy przejściowe obligujące zarządcę kolei do obliczenia aktualnych 
iloczynów ruchu na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych oraz wyznaczenie 
w oparciu o te iloczyny zgodnych z przepisami zawartymi w rozporządzeniu 
kategorii tych przejazdów. (…) W związku z tym w ciągu 5 lat liczba przejazdów  
z przekroczonym iloczynem powinna być zbliżona do 0, a wprowadzone dodatkowo 
obostrzenia w zakresie kontroli natężenia ruchu drogowego na przejazdach 
kolejowo-drogowych kat. D o iloczynie bliskim wartości granicznych (załącznik  
do rozporządzenia nr 1 ust. 1) spowodują w konsekwencji wzrost poziomu 
bezpieczeństwa ich użytkowników. 

(dowód: akta kontroli str. 837-839) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Zlecenie przez MIiR spółce zarządzającej infrastrukturą (PKP PLK S.A.) realizacji 
zadań w zakresie opracowania projektu rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz 
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie nastąpiło bez rzetelnego 
sprecyzowania zakresu badań, ekspertyz lub analiz, jakie powinny zostać 
przeprowadzone w celu wprowadzenia zmian regulacji, określonych przepisami 
rozporządzenia ws. warunków technicznych z 1996 r.  

2) MIiR nie przeprowadziło badań lub ekspertyz umożliwiających rzetelne ustalenie, 
czy zasady kwalifikacji przejazdów kolejowo-drogowych, w drodze podwyższenia 
iloczynu ruchu oraz zwiększenie z 20 do 50 km/godz. ograniczenia prędkości 
pociągów na przejazdach kolejowo-drogowych z przekroczonym iloczynem 
ruchu, przyjęte przez PKP PLK S.A. w projekcie rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, nie spowoduje obniżenia 
poziomu bezpieczeństwa ruchu na tych przejazdach, w stosunku do regulacji 
ustalonych rozporządzeniem ws. warunków technicznych z 1996 r. 

Skutkiem ww. nieprawidłowości było wprowadzenie zmian podwyższających 
graniczne wielkości iloczynu ruchu, co w konsekwencji umożliwiło zaliczanie 
dotychczasowych przejazdów kategorii A, B i C do niższych kategorii, o mniejszym 
zakresie zabezpieczeń przed możliwością występowania wypadków na przejazdach 
kolejowo-drogowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania MIiR w procesie wypracowania 
projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie były niewystarczające, co doprowadziło  
do opracowania projektu rozporządzenia bez rzetelnego ustalenia, czy zawarte  
w nim regulacje prowadzą do podwyższenia lub zachowania dotychczasowego 
poziomu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Działania w procesie uzgodnień i konsultacji 
związanych z wprowadzeniem zmian sposobu 
ustalania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych  
i dopuszczalnej prędkości pociągów na przejazdach 
oraz sposób ich wykorzystania 

W odpowiedzi na pismo Departamentu Transportu Kolejowego MIiR z dnia 9 grudnia 
2014 r.11, dotyczące zajęcia stanowiska do projektu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, uwagi zgłosiły następujące 
komórki organizacyjne MIiR i jednostki zewnętrzne12: 

1) Departament Transportu Drogowego MIiR zwrócił uwagę, że projekt wymaga 
dopracowania merytorycznego oraz redakcyjnego, w szczególności pod 
względem zgodności z zasadami techniki legislacyjnej. Departament przedstawił 
ponadto szczegółowe uwagi dotyczące: zmiany brzmienia poszczególnych 
przepisów, dostosowania ich do innych aktów prawnych bądź usunięcia, z uwagi 
na uregulowanie danej problematyki w innych aktach normatywnych. 

(dowód: akta kontroli str. 51-53) 

2) Departament Rozwoju Kolei MIiR zwrócił uwagę m.in. na wzrost wypadków 
kolejowych, w tym śmiertelnych, na przejazdach kolejowo-drogowych 
usytuowanych na liniach, gdzie ruch został wznowiony po wielomiesięcznej  
lub wieloletniej przerwie oraz na liniach zmodernizowanych, po których pociągi 
poruszają się ze znacznie wyższą prędkością niż uprzednio. Wnosił  
o uregulowanie tej kwestii w dodatkowych przepisach oraz o dostosowanie 
oznakowania ostrzegawczego do sytuacji, kiedy ruch pociągów jest zawieszony. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

3) Departament Dróg i Autostrad MIiR zwrócił uwagę, że projekt rozporządzenia 
wymaga dopracowania redakcyjnego, w szczególności pod względem zgodności 
z zasadami techniki legislacyjnej, a także uporządkowania merytorycznego. 
Zdaniem Departamentu projekt rozporządzenia w przekazanej formie  
(…) nie powinien być przedmiotem konsultacji, ani tym bardziej uzgodnień. 
Wątpliwości Departamentu budził zakres merytoryczny uzasadnienia 
proponowanych zmian, które mogłoby zostać zastosowane w przypadku 
nowelizacji dotychczasowych uregulowań, ale nie w przypadku wydania nowego 
rozporządzenia. Departament zgłosił ponadto szczegółowe uwagi do brzmienia 
poszczególnych przepisów, w zakresie dotyczącym właściwości tego 
departamentu i techniki legislacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 59-61) 

4) Departament Prawny MIiR zgłosił uwagi dotyczące m.in. brzmienia 
poszczególnych przepisów i przeredagowania stosowanej terminologii oraz 
dostosowania projektu do zakresu spraw, jakie mogą zostać uregulowane  
w akcie wykonawczym. W załączeniu do stanowiska przekazał projekt 
rozporządzenia z naniesionymi uwagami i propozycjami zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 62-97 i 106-108) 

5) Prezes UTK, poza propozycjami zmiany brzmienia niektórych przepisów 
zamieszczonych w projekcie rozporządzenia, zwrócił uwagę na ryzyko obniżenia 
bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, w związku  

                                                      
11  Skierowane do właściwych komórek organizacyjnym MIiR oraz: Sekretariatu KRBRD, Prezesa UTK, PKBWK, PKP S.A., 

PKP PLK S.A. 
12  Sekretariat KRBRD oraz PKP PLK S.A. nie wniosły uwag do projektu rozporządzenia. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

z planowanym podniesieniem wielkości iloczynu ruchu przy klasyfikacji 
przejazdów kolejowo-drogowych. Zdaniem Prezesa UTK, proponowane  
w projekcie uregulowania mogły prowadzić do zakwalifikowania do kategorii „D” 
znacznie większej liczby przejazdów, na których odnotowywana była większość 
wypadków kolejowych. Podnosił również, że zmniejszenie obostrzeń w zakresie 
prędkości pociągów na przejazdach może prowadzić do zwiększenia zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wg opinii Prezesa UTK, w §§ 10, 11 i 12 
projektu rozporządzenia, ustalających zasady zaliczania przejazdów kolejowo-
drogowych do kategorii B, C i D, należało zmniejszyć proponowane wielkości 
iloczynu ruchu w następujący sposób: 

− § 10: Do kategorii B kwalifikuje się przejazdy kolejowo-drogowe (…) jeżeli 
zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków (…) iloczyn ruchu jest 
równy lub większy od liczby 100 000 (…), 

− § 11: Do kategorii C kwalifikuje się przejazdy kolejowo-drogowe (…) jeżeli 
zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków (…) iloczyn ruchu jest 
równy lub większy od liczby 40 000 i mniejszy od 100 000 (…), 

− § 12: Do kategorii D kwalifikuje się przejazdy kolejowo-drogowe (…) jeżeli 
zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków (…) iloczyn ruchu jest 
mniejszy od liczby 40 000 (…). 

Powyższe stanowisko Prezes UTK uzasadniał m.in. tym, że: (…) Projektowana 
zmiana polegająca na trzykrotnym zwiększeniu wielkości tych iloczynów budzi 
uzasadnione obawy o zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach. 
Projektowane rozporządzenie poprzez podniesienie wielkości iloczynów ruchu 
umożliwia zakwalifikowanie do kategorii D znacznie większej liczby przejazdów, 
na których odnotowuje się większość wypadków. Zgodnie z danymi PKBWK  
za rok 2013 odsetek ten wynosił 75% w stosunku do wszystkich wypadków  
na przejazdach kategorii A-D. 

Prezes UTK wnosił również o zmianę proponowanej w projekcie rozporządzenia 
wielkości ograniczenia prędkości pociągów na przejazdach kolejowo-drogowych  
w przypadku przekroczenia iloczynu ruchu z 50 km/godz. do 20 km/godz.,  
uzasadniając, że: Proponowane (…) zmniejszenie obostrzeń może prowadzić  
do zwiększenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na przejazdach 
(…). Zwiększenie dopuszczalnej prędkości na przejazdach kolejowych z powodu 
przekroczenia iloczynu ruchu niewątpliwie wpłynie na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa na tych przejazdach. 

(dowód: akta kontroli str. 54-56) 

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego w toku prac legislacyjnych nie zostały 
uwzględnione przytoczone powyżej uwagi Prezesa UTK oraz czy 
niewykorzystanie tych uwag spowodowane było wynikami badań, analiz lub 
ekspertyz dotyczących wpływu wprowadzanych regulacji na bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa MIiB stwierdził m.in.,  
że (…) Elementem przemawiającym za podniesieniem granicznych wartości 
iloczynów ruchu była (…) opublikowana przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego analiza pt.: „Oceny funkcjonowania rynku  transportu kolejowego  
i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 r." (…) oraz treści „Raportu  
w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2014 roku" (…),  
z których wynika między innymi, że ogólny poziom bezpieczeństwa krajowego 
ruchu kolejowego w 2014 r., w stosunku do roku poprzedniego uległ poprawie. 
Dokonana analiza pokrywa się również ze statystykami narodowego zarządcy 
infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA, wskazanymi  
w „Raporcie o bezpieczeństwie na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
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w 2014 roku”. (…) w nowym rozporządzeniu z 2015 roku skupiono się  
na rozszerzeniu aspektów technicznych, które w istotny sposób wpływają  
na poprawę bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych - 
doposażenie przejazdów w tarcze ostrzegawcze-przejazdowe, czy doposażenie 
posterunków dróżników w systemy radio-stop. Dyrektor Departamentu 
Kolejnictwa MIiB stwierdził ponadto, że Minister Infrastruktury i Budownictwa 
uwzględniając wnioski Prezesa UTK dotyczące ograniczonych możliwości 
wpływu na działanie podmiotów zewnętrznych na obszarze kolejowym oraz 
stanowisko PKP PLK S.A. w tym zakresie, w dniu 10 grudnia 2015 r. zwrócił się 
do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o analizę możliwości zaostrzenia kar 
przewidzianych dla kierowców łamiących zasady bezpiecznego pokonywania 
przejazdów oraz osób postronnych nie przestrzegających przepisów w zakresie 
przebywania na obszarze kolejowym. Minister Sprawiedliwości w stanowisku  
z 29 kwietnia 2016 r. poparł ideę zwiększenia dotkliwości kar w opisywanym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 837-839, 880-910) 

W piśmie z 24 czerwca 2016 r. skierowanym do NIK,  Prezes UTK stwierdził 
m.in., że jego wnioski i uwagi zachowują aktualność oraz że nie został 
powiadomiony o przyczynach nieuwzględnienia proponowanych zmian 
polegających na zmniejszeniu wielkości iloczynów ruchu i prędkości pociągów. 
Wskazał przy tym, że czas od wejścia w życie rozporządzenia ws. warunków 
technicznych z 2015 r. jest dość krótki i nie jest możliwe przedstawienie 
kompletnych analiz, dotyczących funkcjonowania przejazdów kolejowych  
w warunkach określonych tym rozporządzeniem. Poinformował również NIK,  
że stwierdzane były przypadki obniżania kategorii przejazdów podczas działań 
nadzorczych Prezesa UTK, w tym m.in. podczas czynności sprawdzających 
przeprowadzonych w dniach:  

− od 16 marca do 5 kwietnia 2016 r. w Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
sp. z o.o. (dalej: WKD), gdzie ustalono, że przejazd kolejowy kat. „C" 
zabudowany w km 18,160 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - 
Grodzisk Mazowiecki Radońska, w wyniku komisyjnego ustalenia kategorii 
przejazdu w dniu 8 lutego 2016 r. przekwalifikowano do kategorii „D",  
ze względu na brak widoczności, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1744) wprowadzono przez przejazd 
ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h. 

− od 23 marca do 4 maja 2016 r. w WKD, gdzie stwierdzono, że spółka  
nie podejmowała działań zmierzających do podniesienia kategorii przejazdów  
na terenie Podkowy Leśnej (kategorii „D" w km 24,907, z iloczynem ruchu  
z 2014 r. 608 740 oraz kategorii „D" w km 25,887, z iloczynem ruchu z 2014 r. 
99 300) przywołując przepisy rozporządzenia ws. warunków technicznych  
z 2015 r. i wprowadzając ograniczenie prędkości do 20 km/h. 

Prezes UTK, odnosząc się do działania WKD, stwierdził ponadto, że było ono 
zgodne z obecnie obowiązującymi regulacjami rozporządzenia oraz że (…)  
W przypadku możliwości zakwalifikowania danego przejazdu kolejowo-
drogowego do kategorii C lub D, na Spółce nie ciążył prawny obowiązek 
zaliczenia go do kategorii wyższej. Obecnie obowiązujące przepisy 
rozporządzenia zawierają obowiązek zaliczenia przejazdu kolejowo-drogowego 
do kategorii wyższej, jedynie w sytuacji, gdy może być on zaliczony do kategorii 
A, B lub C. Warto także wspomnieć o innych zagadnieniach w zakresie 
kwalifikacji przejazdów kolejowych (przejazd kolejowy usytuowany w km 12,931 
linii kolejowej nr 47, którego zarządcą jest Spółka - podwyższenie kategorii 
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przejazdu). Decyzją z 17 września 2015 r., sygn.: DN-WN.500.76.2015.SB, 
Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy 
infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego,  
tj.: art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w związku z art. 28 ust. 9 
ustawy o transporcie kolejowym, poprzez niespełnienie warunków technicznych  
i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego 
na przejeździe kolejowym kategorii D usytuowanym w km 12,931 linii kolejowej 
nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska na szlaku 
Warszawa Śródmieście WKD - Komorów, tj. niezrealizowanie środków 
zaradczych ustalonych przez komisje powypadkową po zdarzeniach kategorii 
B21 dotyczących przekwalifikowania przejazdu z kategorii D do kategorii B. 
Dodatkowo Prezes UTK nakazał usuniecie ww. nieprawidłowości, w celu 
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 
bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na przejeździe kolejowym kategorii D 
usytuowanym w km 12,931 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD - 
Grodzisk Mazowiecki Radońska na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - 
Komorów, w terminie do 31 marca 2016 r. W związku z wejściem w życie 
rozporządzenia, 3 marca 2016 r. pismem o sygn. WKD 10-070-6/2016, Spółka 
poinformowała, że umowa o zamówienie publiczne na zabudowę urządzeń 
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej dla kategorii przejazdu B została 
rozwiązana, a powodem rozwiązania umowy było uchylenie rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. (…) w oparciu  
o które nałożono na WKD obowiązek przekwalifikowania przejazdu i zabudowy 
urządzeń dla kategorii B. Spółka dodała, że 12 stycznia 2016 r. odbyło się 
komisyjne ustalenie kategorii przejazdu w km 12,931 linii kolejowej WKD,  
a ze względu na brak widoczności na przedmiotowym przejeździe komisja 
wprowadziła ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h i zakwalifikowała 
przejazd do kategorii D, zgodnie z rozporządzeniem. Strona podniosła, że w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, komisja zaleciła 
jedynie doposażenie przejazdu w cztery sztuki sygnalizatorów świetlnych,  
a w zakresie ww. działań Spółka aktualnie przygotowuje postępowanie 
przetargowe. Prezes UTK po rozważeniu materiału, uwzględniając przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa (…) wygasił decyzję Prezesa UTK  
z 17 września 2015 r. (…) Na powyższym przykładzie, Urząd Transportu 
Kolejowego zidentyfikował problem związany z ryzykiem „nadużywania" przez 
zarządców infrastruktury możliwości ograniczania 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 zabezpieczania ruchu  
na przejazdach kolejowych. 

Prezes UTK zwrócił ponadto uwagę na treść obecnie obowiązujących przepisów 
rozporządzenia, a w szczególności § 6, tj. na ograniczenie obowiązku zaliczenia 
danego przejazdu kolejowo-drogowego do kategorii wyższej jedynie w sytuacji,  
gdy przejazd może być zaliczony do kategorii A, B lub C. Wg opinii Prezesa 
UTK, powyższa regulacja (…) może rodzić poważne reperkusje w dziedzinie 
bezpieczeństwa kolejowego, polegające 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 wymogami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 815-833) 

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa MIiB wyjaśnił, że Zasada pierwszeństwa 
kategorii wyższej, o której mowa w § 6 nie została rozszerzona o przejazdy 
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kategorii D ze względu na fakt, iż przesłanki prowadzące do nadania kategorii D 
mają charakter samoistny. Uznano bowiem, że zarówno w przypadku gdy iloczyn 
ruchu nie przekracza 60 000, zapewnione są warunki widoczności określone  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia, a prędkość maksymalna pociągów wynosi 
120 km/h (§ 10 pkt 1), jak i wówczas gdy prędkość pociągów zostanie 
ograniczona do 20 km/h (§ 10 pkt 2), w sposób wystarczający zminimalizowane 
jest ryzyko wystąpienia zdarzenia kolejowego. Niezależnie od powyższego 
zarządca infrastruktury kolejowej w każdym przypadku może zakwalifikować 
przejazd do kategorii B, uwzględniając przesłanki zawarte w § 8 ust. 2. 

(dowód: akta kontroli str. 837-839) 

6) PKBWK w piśmie z 15 stycznia 2015 r. zgłosiła szczegółowe uwagi do brzmienia 
poszczególnych przepisów oraz zaproponowała ich zmiany, przy czym 
stwierdziła m.in., że: (…) w  § 10, 11,12,14 i 15 w treści wprowadzono nowe 
wartości iloczynów ruchu kwalifikujące przejazdy kolejowo-drogowe odpowiednio 
do kategorii C i D, które w odczuciu Komisji nie znajdują uzasadnienia patrząc  
na ilość zdarzeń zarejestrowanych w 2014 r. dla kategorii B stanowczo 
zawyżone. (…) W powyższych tekstach i dalszej treści rozporządzenia 
wprowadzone ograniczenie prędkości czoła pociągu przed przejazdem  
do 20 km/h jest wysokie (obecnie obowiązuje 15 km/h) i nie zapobiega 
zaistnieniu zdarzeń, realna prędkość w miarę bezpieczna powinna być  
nie większa niż 10 km/h.  

(dowód: akta kontroli str. 109-110) 

7) PKP S.A. poza uwagami własnymi dot. m.in. partycypacji finansowej w kosztach 
utrzymania przejazdów przez zarządców dróg, przekazała uwagi do projektu, 
zgłoszone m.in. przez PKP Energetyka S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście  
Sp. z o.o., które dotyczyły brzmienia poszczególnych uregulowań związanych  
z działalnością tych spółek oraz występowania (…) chaosu pojęciowego, 
widocznego w treści całego projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 98-104, 111-112) 

Pismem z 17 czerwca 2015 r. Departament Transportu Kolejowego MIiR przekazał 
do Departamentów: Prawnego, Dróg i Autostrad oraz Transportu Drogowego, 
projekt rozporządzenia uwzględniający w części zmiany proponowane przez 
komórki organizacyjne MIiR oraz zewnętrzne jednostki opiniujące, w celu zgłoszenia 
ewentualnych, dalszych uwag. W odpowiedzi na ww. pismo departamenty 
opiniujące projekt rozporządzenia zgłosiły dalsze uwagi dotyczące brzmienia 
proponowanych przepisów oraz ich zgodności z innymi aktami normatywnymi,  
w tym przepisami Unii Europejskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 115-156) 

Pismem z 2 lipca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju skierował projekt 
rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z PKP S.A.,  
PKP PLK S.A. oraz przewoźnikami i związkami kolejowymi. W piśmie tym Minister 
poinformował adresatów o zamieszczeniu w BIP Rządowego Centrum Legislacji 
projektu rozporządzenia oraz o terminie zgłaszania uwag do tego projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 186-187, 209-210) 

Pismem z 8 lipca 2015 r. Departament Dróg i Autostrad MIiR zwrócił się  
do Departamentu Transportu Kolejowego MIiR o ustosunkowanie się na piśmie  
do wszystkich nieuwzględnionych uwag zgłoszonych przez ten departament oraz 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie  Departament 
Dróg i Autostrad MIiR podniósł, że w ww. piśmie z 17  czerwca 2015 r. nie zawarto 
informacji, iż załączony projekt kierowany jest do uzgodnień wewnątrzresortowych, 
nie dołączono również uzasadnienia oraz oceny skutków regulacji. 
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Pismem z 13 sierpnia 2015 r. Departament Transportu Kolejowego MIiR skierował 
do Departamentu Dróg i Autostrad MIiR wyjaśnienie w powyższych sprawach.  
Pismem z 8 września 2015 r. Departament Dróg i Autostrad MIR poinformował,  
że przyjmuje przedstawione wyjaśnienia oraz że prosi o uwzględnienie uwag 
zgłoszonych przez GDDKiA w zakresie dotyczącym częstotliwości pomiarów 
natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D oraz 
sposobu ich przeprowadzania. 

(dowód: akta kontroli str. 178-185) 

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. Minister – 
Członek Rady Ministrów Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w piśmie  
z 17 lipca 2015 r. stwierdził m.in., że: „Ocena Skutków Regulacji” wymaga 
uzupełnienia o: (…) 2) przedstawienie istoty i skutków innych ważnych zmian, 
zwłaszcza wpływających na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-
drogowych, ze wskazaniem, które z tych rozwiązań są postulatami Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Kolejowych, a które zarządców infrastruktury (…), 
przewoźników kolejowych (…), 3) wskazanie przykładów rozwiązań stosowanych  
w państwach o małej liczbie wypadków na przejazdach (…) które dostosowały stan 
prawny do aktualnego stanu wiedzy technicznej (…) 8) rozwinięcie opisu wpływu  
na poprawę bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych (…). 

(dowód: akta kontroli str. 191) 

W odpowiedzi z 5 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju przedstawił 
m.in.: tabelę prezentującą porównanie obecnych i proponowanych zasad kwalifikacji 
przejazdów kolejowo-drogowych; zestawienie przejazdów z podziałem na kategorie; 
informację pt. Przedstawienie istoty i skutków innych ważnych zmian, zwłaszcza 
wpływających na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach, ze wskazaniem 
postulatów PKBWK, zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, 
zestawienie pn. Oszczędności generowane dzięki nowym zapisom, z podziałem  
na poszczególnych zarządców; opracowanie pn. Podanie źródeł danych, przyjętej 
metodologii oraz założeń do szacowania skutków finansowych dla przedsiębiorców, 
a także wymienienie kosztów dostosowawczych koniecznych do poniesienia  
w związku ze zmianami itd. W pierwszym z ww. dokumentów, Minister Infrastruktury 
i Rozwoju odniósł się do uwzględnionych w projekcie postulatów PKBWK, przy czym 
w odniesieniu do uwagi w brzmieniu: (…) w § 10, 11,12,14 i 15 w treści 
wprowadzono nowe wartości iloczynów ruchu kwalifikujące przejazdy kolejowo-
drogowe odpowiednio do kategorii C i D, które w odczuciu Komisji nie znajdują 
uzasadnienia patrząc na ilość zdarzeń zarejestrowanych w 2014 r. dla kategorii B 
stanowczo zawyżone, stwierdził jedynie, że (…) nastąpiła aktualizacja iloczynów 
ruchu na przejazdach. W odpowiedzi na pytanie, które zapisy rozporządzenia 
spowodują poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejazdach, Minister Infrastruktury  
i Rozwoju - w zakresie dotyczącym podwyższenia iloczynu ruchu przy ustalaniu 
kategorii przejazdów – stwierdził, że do takich działań zaliczyć należy (…) objęcie 
szczególnym monitoringiem przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D,  
z przekroczoną wartością iloczynu ruchu – 20.000, przez wprowadzenie 
zwiększonej częstotliwości pomiarów natężenia ruchu drogowego i kolejowego. 

(dowód: akta kontroli str. 192-200) 

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieszczonego na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji zgłosiły, w ramach konsultacji m.in.: PKP S.A.; PKP 
PLK S.A.; PKP CARGO S.A., Arriva RP Sp. z o.o.; Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; 
Forum Kolejowe - Railway Business Forum; Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 
oraz Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 
Zielonogórskie”. Uwagi te w przeważającej części nie zostały uwzględnione. 

(dowód: akta kontroli str. 208-244) 
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W załączonej do projektu rozporządzenia „Ocenie skutków regulacji” (OSR) 
stwierdzono, że w wyniku wdrożenia rozporządzenia nastąpi dostosowanie 
obowiązujących przepisów do (…) aktualnych realiów wynikających ze zmian 
ilościowych i struktury ruchu drogowego, postępu technicznego w dziedzinie 
sterowania ruchem oraz wprowadzenia nowych konstrukcji nawierzchni 
przejazdowych. Obecne rozporządzenie z 1996 roku bazuje na rozporządzeniu  
z 1960 roku, a wprowadzone ówcześnie zmiany dostosowywały je jedynie  
w zakresie podwyższania prędkości kursowania pociągów.  

Jako rekomendowane rozwiązania w OSR podano m.in., że rozporządzenie: (…) 
− zmienia parametry klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych  

(m.in. dostosowanie granicznych iloczynów ruchu (IR) dla poszczególnych 
kategorii, wprowadzenie warunku widoczności czoła pociągu z drogi publicznej  
dla przejazdów nowobudowanych i przebudowywanych kat. A, B i C oraz innych 
warunków, opis zmian w pkt 1 załącznika do OSR); 

− wprowadza rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo, są to głównie 
rozwiązania w zakresie automatyki przejazdowej i sterowania ruchem, 
materiałów budowlanych, nadzoru oraz zapewnienia warunków widoczności: 

− obejmuje szczególnym monitoringiem przejazdy kategorii D z przekroczonym IR, 
przez wprowadzenie zwiększonej częstotliwości pomiarów ruchu; 

− zwiększa dopuszczalną prędkość z 20 km/h do 50 km/h na przejazdach  
z przekroczonym iloczynem ruchu do czasu zmiany sposobu zabezpieczenia 
przejazdu; 

− szczególne rozwiązanie dla kategorii A, np. wprowadzenie obowiązku 
wyposażenia przejazdu kat. A obsługiwanego z odległości w urządzenia telewizji 
przemysłowej z rejestracją obrazu, w przypadku braku widoczności przejazdu 
wraz z dojazdami do niego z miejsca obsługi rogatek. 

Efektem wprowadzenia nowych regulacji wg OSR miało być : (…) 

− uniknięcie konieczności przekwalifikowywania przejazdów wg obecnych zasad 
klasyfikacji - dane pokazują, że w związku z przekroczonymi iloczynami ruchu 
dostosować należałoby ok. 9% przejazdów typu C (114 szt.) i 5% typu 
D (384 szt.), łącznie 498 szt. – nie zostaną one doposażone w dodatkowe 
zabezpieczenia; 

− z drugiej strony dalsze dostosowywanie kategorii przejazdu do nowych 
parametrów klasyfikacji będzie dotyczyło 1,5% przejazdów kat. C (20 szt.)  
na B oraz 0,6% przejazdów kat. D (46 szt.) na B lub C, osiem przejazdów  
z drogami krajowymi zostanie przekwalifikowanych do kat. B; 

− podniesienie dopuszczalnej ograniczonej prędkości z 20 km/h na 50 km/h  
w przypadku przejazdów z przekroczonym IR, który rzadko będzie przekraczany 
w związku z podniesieniem IR oznaczać będzie w praktyce, że pociągi będą 
przejeżdżały swoją max prędkością (redukcja kosztów hamowania  
i rozruchu taboru) przez niektóre niedoposażone przejazdy C i D; 

− możliwość zastosowania najnowszych technologii w zakresie nawierzchni 
przejazdowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w rezultacie 
wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji oraz podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa ich użytkowników. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249) 

Wg OSR, oszczędności z tytułu uniknięcia konieczności dostosowywania  
ok. 9% przejazdów typu C (114 szt.) i 5% typu D (384 szt.) do obecnej klasyfikacji – 
miały wynieść w ciągu 10 lat: ok. 301,1 mln zł (w tym dla PKP PLK S.A. 286 mln zł, 
z czego ok. 161 mln zł w pierwszym roku po wejściu w życie rozporządzenia). 
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Jednocześnie w dalszym ciągu dostosowywanie kategorii przejazdu do nowej 
klasyfikacji miało dotyczyć: 1,5% przejazdów kat. C (20 szt.) na B oraz 0,6% 
przejazdów kat. D (46 szt.) na B lub C, a łącznie koszty  tych prac miały wynieść  
ok. 37,2 mln zł. Proponowane rozwiązanie polegające na wprowadzeniu 
obligatoryjnej kategorii B w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową / 
bocznicą kolejową miało być związane z kosztem rzędu 8 mln zł  
(dla PKP PLK S.A.).  

(dowód: akta kontroli str. 252) 

Wg OSR, poprawa bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych 
miała nastąpić w wyniku wprowadzonych rozwiązań w zakresie nadzoru  
i zapewnienia widoczności, możliwości zastosowania najnowocześniejszych 
technologii np. do budowy nawierzchni przejazdowych, częstszych kontroli 
natężenia ruchu na przejazdach typu D i  przekwalifikowania ich zgodnie z wynikiem 
pomiarów. Jednocześnie założono, że podwyższenie ograniczonej prędkości  
na części przejazdów o przekroczonym iloczynie z 20 km/h do 50 km/h oraz 
ewentualne opóźnienia w budowie dodatkowych urządzeń zabezpieczających mogą 
wpłynąć na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Zamieszczono ponadto uwagę, że: 
(…) aktualnie 612 szt. przejazdów kat. D zlokalizowanych na eksploatowanych 
liniach kolejowych nie ma danych o iloczynie ruchu z uwagi na brak pomiarów 
natężenia ruchu drogowego, tj. ok. 8,6% przejazdów. W tej ilości znajduje się  
445 szt. przejazdów w ciągu dróg gruntowych (gminne, leśne, wewnętrzne, itp.) -  
na których pomiary będą odbywać się nadal z częstotliwością co 5 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 254-255) 

Do OSR załączone zostały dokumenty pn.: 1) Porównanie obecnych i proponowanych 
zasad klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych; 2) Zestawienie przejazdów 
kolejowo-drogowych i przejść z podziałem na zarządców; 3) Analiza kosztów 
dostosowawczych; 4) Przejazdy wymagające przekwalifikowania zgodnie z obecnymi 
zasadami klasyfikacji; 5) Analiza oszczędności dla zarządców infrastruktury 
kolejowej z tytułu braku konieczności przekwalifikowania przejazdów zgodnie  
z obecnymi zasadami kwalifikacji;. 6) Analiza zajętości strefy kolizyjnej na przejeździe; 
7) Uzasadnienie podniesienia ograniczonej prędkości pociągu na przejeździe 
kolejowo-drogowym z uwagi na przekroczony iloczyn ruchu; 8) Uzasadnienie 
wprowadzenia zróżnicowanych ograniczeń prędkości pociągu na przejazdach 
kolejowo-drogowych kat. D z uwagi na brak widoczności z odległości 5 m. 

(dowód: akta kontroli str. 256-266) 

Pismem z 13 lutego 2013 r., skierowanym do Wiceprezesa NIK, Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił informację na temat 
podejmowanych i planowanych w resorcie działań, w zakresie  realizacji 
sformułowanych przez NIK wniosków de lege ferenda, związanych z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych13, w tym 
m.in. dotyczących: 

− uzupełnienia art. 28 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych14  
o przepisy dopuszczające możliwość partycypowania – w kosztach budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi innych 
podmiotów, szczególnie w działaniach mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu na tych skrzyżowaniach;  

− nowelizacji przepisów § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

                                                      
13  Tj. wniosków sformułowanych na podstawie wyników kontroli NIK nr P/04/069 pt. „Zarządzanie drogami publicznymi na 

skrzyżowaniach z liniami kolejowymi”. 
14  Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm. 
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powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie15, mającej na celu ograniczenie możliwości odstępowania  
od strzeżenia przejazdów kategorii A i faktycznego ich przekwalifikowania  
na przejazdy niestrzeżone kategorii D.  

W piśmie tym Minister odnosząc się do pierwszego z przytoczonych wniosków – 
stwierdził m.in.: (…) W chwili obecnej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej nie są prowadzone prace mające na celu uzupełnienie art. 28 
ww. ustawy o przepis umożliwiający partycypowanie w kosztach utrzymania 
przejazdów kolejowych innych podmiotów (…) oraz (…) Począwszy od roku 2008 
podjęto działania wewnętrzne w celu uregulowania przedmiotowej kwestii.  
W tym celu odbyły się spotkania z właściwymi komórkami organizacyjnymi resortu  
i jednostkami (…) podległymi mające na celu, miedzy innymi przygotowanie projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie. W opinii zarządcy infrastruktury kolejowej tj. PKP PLK S.A.  
wprowadzenie przedmiotowych zmian nie powinno ograniczać się jedynie  
do dokonania nowelizacji przepisów dot. warunków technicznych lecz powinno 
obejmować także ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie 
finansowania budowy, utrzymania i funkcjonowania skrzyżowań. (…) podjęto 
działania mające na celu powołanie zespołu „sterującego”, który podejmie zadania 
zmierzające do kompleksowego uregulowania problematyki skrzyżowań (…). 
Odnosząc się do drugiego wniosku, Minister stwierdził m.in., że: (…) podjęto 
działania nad przygotowaniem projektu ww. rozporządzenia. Projekt ten, ze względu 
na zakres regulacji, wymaga jednakże uprzedniego wprowadzenia zmian do ustawy 
o drogach publicznych. Ostatnia wersja projektu rozporządzenia przygotowana  
na polecenie ówczesnego Ministra Infrastruktury na posiedzeniu Kierownictwa 
resortu w dniu 15 lipca 2009 roku opracowana została przez zespół roboczy  
pod kierunkiem przedstawicieli Departamentu Kolejnictwa przy udziale 
przedstawicieli (…) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt był konsultowany  
w trakcie narad z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (…) W rozdziale 
4 tegoż projektu wprowadzono regulacje dla przejazdów strzeżonych (kat. „A”, „B”  
i „C”) w przypadku niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego lub 
braku dróżnika, jednocześnie ograniczając maksymalny czas na przywrócenie 
obsługi lub naprawę urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejeździe 
kolejowo-drogowym do 3 miesięcy (…). 

Dyrektor Generalna MIiB przedstawiła kontrolerowi wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Kolejnictwa i Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego,  
wg których problem partycypacji w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania  
i ochrony skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi przez inne podmioty był omawiany 
podczas prac nad projektem rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych  
z drogami i ich usytuowanie (…) Mając na uwadze, że ewentualne przepisy 
dotyczące zobowiązań finansowych w tym obszarze powinny być regulowane  
na poziomie aktu normatywnego rangi ustawowej i nie mogły zostać zamieszczone 
w przepisach określających wyłącznie warunki techniczne, jak również ze względu 
na przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 
zrezygnowano z takiego rozwiązania. Systemowe zmiany legislacyjne umożliwiające 
partycypację innych podmiotów w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania  
i ochrony przejazdów kolejowo-drogowych muszą zostać dokonane na poziomie 
ustawy (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r., 

                                                      
15  Dz. U. Nr 33, poz. 144, ze zm. 
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poz. 460). Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa stwierdził ponadto,  
że przepisy rozporządzenia ws. warunków technicznych z 2015 r. nie przewidują 
możliwości przekwalifikowywanie przejazdów z kat. A do kategorii kat. D z powodu 
odstąpienia od strzeżenia przejazdów kat. A wynikających z braku pracownika 
obsługującego przejazd kolejowo-drogowy lub przejście oraz w przypadku 
niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Wyjaśnił również,  
że w załączniku nr 4 do rozporządzenia opisano szczegółowe warunki użytkowania 
przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia w sytuacji niedziałania urządzeń 
zabezpieczenia ruchu kolejowego lub braku pracownika obsługującego przejazd 
kolejowo-drogowy lub przejście (stan awaryjny), przy czym sytuacje takie należy 
rozpatrywać w kategorii incydentów wymagających jak najszybszego przywrócenia 
stanu pierwotnego. (…) W treści załącznika zawarto określony tok postępowania  
i wskazano ciąg czynności jakie zobligowany jest wykonać zarządca kolei w celu 
zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa użytkownikom przejazdu. Wyznaczony został 
również termin przywrócenia obsługi/naprawy urządzeń zabezpieczenia ruchu, 
ustalany w porozumieniu z zarządcą drogi, który nie może być dłuższy niż  
3 miesiące od momentu zaistnienia przesłanek określonych w tytule ww. załącznika. 
Warunkiem przekwalifikowania przejazdu jest natomiast przeprowadzenie badania 
pomiaru natężenia ruchu kolejowego i drogowego oraz wyliczenie nowego iloczynu 
ruchu będącego podstawą do zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego (…). 
Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (….) zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są spełniać warunki 
techniczne i organizacyjne zapewniające m.in. bezpieczne prowadzenie ruchu 
kolejowego. Jednym z elementów zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu 
kolejowego są przejazdy kolejowo-drogowe – w tym również przejazdy kat. A,  
dla których zdjęcie obsady jest przypadkiem szczególnym. Pomimo dopuszczenia  
w rozporządzeniu takiej wyjątkowej sytuacji, przywołany art. 17 ww. ustawy 
wymusza na zarządcach infrastruktury kolejowej ograniczanie tego typu 
przypadków. 

(dowód: akta kontroli str. 866-869) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa wyjaśnił m.in., że (…) Uwzględniając 
wpływające do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wnioski dotyczące 
interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. (…) a także zauważone kwestie wcześniej 
nie ujęte w przedmiotowym akcie prawnym - jak np. regulacja zasad użytkowania, 
oznakowania i wykonywania pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, 
na których ruch na linii kolejowej jest zawieszony Departament Kolejnictwa 
rozpoczął prace legislacyjne mające na celu zmianę (a także doprecyzowanie) 
przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu w omawianym zakresie. Potrzebę 
zmiany niektórych przepisów zgłaszali również przedstawiciele (…) PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA. Na skutek podjętych działań 2 czerwca 2016 r. zgłoszenie  
do wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa aktu 
zmieniającego rozporządzenie zostało podpisane przez Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Piotra Stommę i wpisane w tym 
wykazie pod poz. nr 80. Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa stwierdził 
ponadto, że MIiB zwróciło się do Instytutu Kolejnictwa (dalej: IK) o wskazanie 
przepisów, które powinny zdaniem ekspertów IK zostać uszczegółowione, 
zweryfikowane, bądź zmienione wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz że uwagi 
w tym zakresie zostały w trybie roboczym zgłoszone 6 czerwca 2016 r. (dotyczyły  
m.in. doprecyzowania poszczególnych definicji zawartych w § 3 oraz zasad 
oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych). IK zaznaczył, ze prace  
w ww. zakresie są nadal prowadzone, skutkiem czego katalog zmian pozostaje 
otwarty. Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa stwierdził również m.in.,  
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że: (…) Procedowane w najbliższym czasie zmiany rozporządzenia będą miały 
charakter punktowy, polegający przede wszystkim na doprecyzowaniu przepisów 
powodujących trudności interpretacyjne uczestników rynku kolejowego. (…) Kolejna 
ewaluacja efektów przepisów rozporządzenia nastąpi pod koniec roku 2020,  
tj. po zakończeniu okresu przejściowego polegającego na dokonaniu kategoryzacji 
przejazdów kolejowo-drogowych zgodnie z nowymi przepisami. Po dokonaniu takiej 
oceny określić będzie można w pełni wpływ wprowadzonych regulacji na poziom 
bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 871-879) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Działania MIiR związane z nieuwzględnieniem w procesie uzgodnień i konsultacji 
stanowiska Prezesa UTK w zakresie obniżenia proponowanych w projekcie 
rozporządzenia wielkości granicznych iloczynu ruchu przy klasyfikacji przejazdów 
kolejowo-drogowych oraz obniżenia prędkości pociągów na tych przejazdach NIK 
uznaje za niecelowe. Działanie te zdeterminowane były przede wszystkim 
czynnikami ekonomicznymi, związanymi z funkcjonowaniem zarządcy infrastruktury 
kolejowej oraz działalnością przewoźników kolejowych. Tym samym,  
nie uwzględniały zagrożeń, które w związku z wprowadzonymi regulacjami mogą 
prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-
drogowych, w stosunku do uprzednio obowiązujących uregulowań. 

W świetle ustaleń kontroli, podjęte przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa   
w czerwcu 2016 r. działania związane z uzyskaniem ekspertyz Instytutu Kolejnictwa 
na temat uregulowań przyjętych w rozporządzeniu ws. warunków technicznych  
z 2015 r., mogą doprowadzić do zmiany tych przepisów, co umożliwi 
wyeliminowanie zagrożeń związanych z podwyższeniem iloczynu ruchu i prędkości 
pociągów na przejazdach kolejowo-drogowych. 

NIK ocenia negatywnie nieuwzględnienie przez MIiR bez uzasadnienia uwag  
i wniosków zgłoszonych przez Prezesa UTK w zakresie wprowadzania zmian 
sposobu ustalania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych i dopuszczalnej 
prędkości pociągów na przejazdach. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli16, wnosi o podjęcie działań mających na celu dokonanie 
rzetelnej oceny, czy wprowadzone rozporządzeniem ws. warunków technicznych  
z 2015 r. przepisy dot.: 

− kategoryzacji przejazdów kolejowo-drogowych,  
− zmiany wielkości ograniczenia prędkości pociągów na przejazdach  

z przekroczonym iloczynem ruchu (z 20 km/h do 50 km/h), 

− zaliczenia przejazdu kolejowo-drogowego do kategorii wyższej, jedynie  
w sytuacji, gdy posiada on  kategorię A, B lub C, tj. z pominięciem kategorii D,  
na której dochodzi do największej liczby wypadków, 

nie zwiększają ryzyka obniżenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami. 

                                                      
16  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 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego 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 21 lipca 2016 r. 

  
  

 

 Dyrektor 

Departamentu Infrastruktury 

/ - / Tomasz Emiljan 

  
  

 

 

 

 

Tekst ostateczny wystąpienia pokontrolnego, 
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