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autoryzacja 
bezpieczeństwa

dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu 
zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań 
niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania 
infrastruktury kolejowej;

bezpieczeństwo 
przewozów 
kolejowych

ogół działań, warunków i instytucji, od których uzależnione jest eliminowanie 
zagrożeń związanych z przewozami kolejowymi;

bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego 

(BRK)

zarządzanie ruchem kolejowym w sposób ograniczający do osiągalnego minimum 
prawdopodobieństwo wypadku kolejowego;

blokada liniowa zespół urządzeń umożliwiający zwiększenie przepustowości linii kolejowych 
i zapewniający bezpieczeństwo poruszania się kilku pociągów w tym samym 
czasie, na tym samym szlaku kolejowym (zapobiegający zderzeniu się pojazdów 
kolejowych, w przypadku gdy poprzedzający niespodziewanie się zatrzymał);

certyfikat 
bezpieczeństwa

dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kolejowego 
zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania 
przez niego wymagań bezpieczeństwa;

DSU dokumentacja systemu utrzymania, w którą muszą być wyposażone pojazdy 
kolejowe, obejmująca: informacje o pojeździe, mierzone parametry, strukturę cyklu 
przeglądowo-naprawczego, opisy czynności naprawczych, itp. dane;

ERTMS Europejski Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, wspierany przez Unię 
Europejską projekt ujednoliconego systemu sterowania ruchem kolejowym, w skład 
którego wchodzi ETCS – system sterowania ruchem kolejowym, kompatybilny 
pomiędzy krajami UE oraz GSMR - system łączności cyfrowej;

incydent każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem 
pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo;

KG SOK Komenda Główna Straży Ochrony Kolei– jednostka organizacyjna PKP PLK S.A. 
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w pociągach  
i innych pojazdach kolejowych, w skład której wchodzą Komendy Regionalne 
(KR SOK); 

OGN Oddział Gospodarowania Nieruchomościami – terenowa jednostka organizacyjna 
PKP S.A., administrująca m.in. dworcami kolejowymi;

system zarządzania 
bezpieczeństwem 

na kolei (SMS)

system organizacji i działań przyjętych przez zarządcę i przewoźnika kolejowego  
dla zapewnienia bezpieczeństwa;

system zarządzania 
utrzymaniem 

(MMS)

system organizacji i działań przyjętych przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę 
infrastruktury dla zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się po sieci kolejowej 
wagonów towarowych;

świadectwo 
bezpieczeństwa

dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego 
i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym  
z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa;

świadectwo 
sprawności 

technicznej pojazdu 
kolejowego

dokument potwierdzający, że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie;
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ustawa  
o transporcie 

kolejowym

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2117, ze zm.);

wypadek niezamierzone nagłe zdarzenie z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące 
negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska;

wypadek poważny wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym zdarzeniem mającym 
wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem: 
z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub pięcioma rannymi osobami albo 
powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej 
czy środowiska (szacowane na co najmniej 2 mln euro);

zarządca 
infrastruktury

podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, 
na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym (funkcje zarządcy 
infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty);

ZLK Zakład Linii Kolejowych – terenowa jednostka organizacyjna PKP PLK S.A., 
odpowiedzialna za utrzymanie linii kolejowych oraz innych elementów infrastruktury 
kolejowej w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej. 
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Wg opublikowanego w 2016 r. „Raportu w sprawie bezpieczeństwa kolei 
w Unii Europejskiej”1, Polska pod względem bezpieczeństwa przewozów 
kolejowych znajdowała się w latach 2010–2014 na jednym z ostatnich 
miejsc w Europie. 

Zagrożenie poważnymi wypadkami kolejowymi w naszym kraju było 
prawie cztery razy wyższe niż średnie w Unii Europejskiej, a gorsze 
wskaźniki ryzyka wystąpienia ofiar śmiertelnych tych wypadków miały 
jedynie Litwa, Grecja oraz Słowacja. 

Pomimo tych wskaźników stan ten nie oznaczał jednak, że przewozy pasa-
żerskie i towarowe objęte były wysokim ryzykiem, ponieważ transport 
kolejowy pozostawał najbezpieczniejszym rodzajem transportu lądowego, 
a liczba poważnych wypadków z roku na rok ulegała zmniejszeniu.

Niski – w stosunku do średniej europejskiej – poziom bezpieczeń-
stwa przewozów kolejowych stanowił jednak jeden z głównych proble-
mów transportu kolejowego w Polsce, na co poza niewłaściwym stanem  
technicznym infrastruktury i taboru oraz błędami w organizacji ruchu, 
wpływała niedostateczna ochrona pasażerów i towarów przed przestęp-
czością. Występowały przypadki obrzucania pojazdów kolejowych kamie-
niami, ustawiania przeszkód na torach, kradzieży przewodów sieci trak-
cyjnej i elementów urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) oraz 
wandalizmu, związanego z niszczeniem wyposażenia stacji i pociągów. 
W odróżnieniu od wielu krajów europejskich, dostęp do dworców kolejo-
wych obsługujących m.in. ruch międzynarodowy był w zasadzie niekon-
trolowany, w tym pod kątem zagrożeń terrorystycznych. 

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli postanowiła prze-
prowadzić kontrolę funkcjonowania systemu bezpieczeństwa prze-
wozów kolejowych w Polsce, przy udziale: Prezesa Urzędu Transportu  
Kolejowego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej, tj. instytucji wyspecjalizowanych m.in. w identyfiko-
waniu – wg ich właściwości – zagrożeń występujących na obszarze kole-
jowym i w pociągach.

Założono przy tym, że kontrolą objęte zostaną trzy główne obszary 
bezpieczeństwa przewozów kolejowych2, tj. bezpieczeństwo w aspekcie: 

 � systemowym, 
 � stanu technicznego linii kolejowych i pojazdów kolejowych,
 � ochrony pasażerów i przewożonych ładunków przed napadami, kra-

dzieżami, zniszczeniem mienia i zagrożeniami o charakterze terro-
rystycznym.

1  Jest to obecnie najbardziej aktualny raport (ang. Railway Safety Performance in the European 
Union 2016) opracowany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, której zadaniem jest ustalanie 
norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz kontrola ich przestrzegania 
przez państwa członkowskie.

2  Przyjęto, że zagadnienia związane z zarządzaniem ruchem kolejowym zbadane zostaną przez 
NIK w odrębnej kontroli, dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy zarządcy infrastruktury 
i przewoźnicy kolejowi 
oraz straż ochrony kolei 
(SOK), wywiązywali się  
z obowiązków  
w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy zarządcy 

infrastruktury 
utrzymywali linie 
kolejowe w stanie 
zapewniającym 
bezpieczeństwo 
przewozów?

2.  Czy przewoźnicy 
kolejowi utrzymywali 
pojazdy kolejowe  
w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo 
przewozu pasażerów 
i ładunków?

3.  Czy SOK wypełniała 
zadania w zakresie 
kontroli przestrzegania 
przepisów 
porządkowych 
na obszarze kolejowym, 
w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych?

4.  Czy zarządcy 
infrastruktury 
i przewoźnicy kolejowi 
oraz SOK prowadzili 
w sposób skuteczny 
działania w zakresie 
ochrony przewożonych 
pasażerów i ładunków 
przed napadami, 
kradzieżami, 
zniszczeniem mienia 
oraz zagrożeniami 
o charakterze 
terrorystycznym?

5.  Czy Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego 
sprawował w sposób 
rzetelny nadzór nad 
podmiotami, których 
działalność miała wpływ 
na bezpieczeństwo 
przewozów kolejowych?

Jednostki kontrolowane 
• zarządcy infrastruktury,
• przewoźnicy kolejowi,
• zarządcy dworców 

kolejowych,
• straż ochrony kolei,
• Urząd Transportu 

Kolejowego. 
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Jednostki objęte 
badaniem 
kwestionariuszowym
• Policja
• Państwowa Komisja 

Badania Wypadków 
Kolejowych

Okres objęty kontrolą
2016–2017 (I półrocze)

Kontrola umożliwiła ocenę wykonywania przez zarządców infrastruktury 
i przewoźników kolejowych zadań mających na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa przewozów oraz ochrony porządku na obszarze kolejowym. 
Pozwoliła również na ustalenie barier prawnych, finansowych i organiza-
cyjnych, utrudniających funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na kolei.
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Najwyższa Izba Kontroli  ocenia pozytywnie,  mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność podmiotów odpowiedzialnych w latach 2016–2017  
(I półrocze) za bezpieczeństwo przewozów kolejowych w Polsce.
Działalność ta doprowadziła w 2016 r. do obniżenia, w stosunku do 2015 r., liczby 
wypadków na liniach kolejowych (o 8,9%) oraz ofiar śmiertelnych (o 25,9%). 
Nastąpiła również poprawa ochrony pasażerów i przewożonych ładunków.  
Był to proces ciągły, który w latach 2012–2016 doprowadził do spadku 
liczby przestępstw popełnionych w pociągach i na terenie kolejowym, w tym  
m.in.: kradzieży przesyłek (o 16,2%), kradzieży cudzej rzeczy (o 64,5%),  
rozbojów i wymuszeń (o 57,2%) oraz bójek i pobić (o 72,4%).
Jakkolwiek rok 2016 był najbezpieczniejszy dla transportu kolejowego w ostat-
nich pięciu latach, a w I półroczu 2017 r. odnotowano w tym zakresie dalszą 
poprawę, to ustalone w kontroli nieprawidłowości oraz ryzyka potencjalnych 
zagrożeń wskazują, że stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych w Polsce 
nie jest w pełni zadowalający. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła bowiem, że:
1. Występowały przypadki prowadzenia przez zarządców infrastruktury 

i przewoźników kolejowych działań niezgodnych z systemami zarządzania 
bezpieczeństwem na kolei (SMS) oraz nieuaktualniania procedur przyjętych 
w tych systemach. 

2. Pomimo systematycznej poprawy stanu techniczno-eksploatacyjnego  
infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.3, blisko połowa linii kolejo-
wych wymagała naprawy lub kompleksowej modernizacji.

3. Bardzo powoli postępowało wdrażanie europejskiego system sterowania 
ruchem kolejowym (ERTMS). W latach 2012–2017 w system sterowa-
nia ruchem, kompatybilny pomiędzy krajami Unii Europejskiej (ETCS),  
wyposażono jedynie 1 044,6 km linii kolejowych. 

4. Doszło do osłabienia integralności zarządzanej przez PKP PLK S.A. infrastruk-
tury, co związane było z wniesieniem części urządzeń podsystemu „Energia”, 
zasilającego państwowe linie kolejowe, do sprywatyzowanego w 2015 r.  
operatora systemów dystrybucyjnych PKP Energetyka S.A.

5. Średni wiek eksploatowanych pojazdów kolejowych, mający istotny wpływ 
na bezpieczeństwie przewozów, przekraczał 25 lat.

6. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, jako jednostka organizacyjna 
PKP PLK S.A. funkcjonująca na krajowej sieci kolejowej, nie miała określonych 
w sposób jednoznaczny uprawnień do ochrony bezpieczeństwa w pociągach 
i na dworcach kolejowych należących do innych przedsiębiorców. Zadania 
w tym zakresie realizowała na zasadzie dorozumienia konieczności 
wypełniania obowiązków nałożonych w art. 60 ust. 1 ustawy o transporcie 
kolejowym.

7. Na stacjach pasażerskich zarządzanych przez PKP PLK S.A. nie było urzą-
dzeń wspomagających wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób o ograniczonej  
zdolności poruszania się. Urządzeń takich nie posiadały również pociągi 
pasażerskie starszej generacji.

8. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego, Państwową Straż Pożarną oraz wojewódzkich 
inspektorów nadzoru budowlanego wykazały szereg nieprawidłowości obni-
żających bezpieczeństwo przewozów kolejowych, związanych z nierzetelnym 
wypełnianiem zadań przez zarządców i przewoźników, w zakresie utrzymania 
we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym linii kolejowych, taboru oraz 
dworców kolejowych.

3  PKP PLK S.A. zarządzała ok. 18,4 tys. km czynnych linii kolejowych, stanowiących 96% linii 
kolejowych eksploatowanych ogółem w latach 2016–2017 (I półrocze).

Ocena bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych

Poprawa ochrony 
pasażerów i ładunków 
przewożonych koleją
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Rok 2016 był najbezpieczniejszy dla transportu kolejowego w Polsce 
w okresie ostatnich 5 lat, a w I półroczu 2017 r. odnotowano w tym zakre-
sie dalszą poprawę. Ustalone w kontroli nieprawidłowości oraz ryzyka zagro-
żeń wskazują jednak, że stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych nie 
jest w pełni zadowalający.  [str. 20–25, 57–59, 63–70] 

W wyniku skutecznych działań jednostek kontrolowanych nastąpiło obni-
żenie liczby wypadków na liniach kolejowych z 638 w 2015 r. do 581 
w 2016 r. (o 8,9%) oraz ofiar śmiertelnych z 228 do 169 (o 25,9%). 
Zmniejszeniu uległa liczba najechań pojazdów kolejowych na osoby prze-
chodzące przez tory w miejscach niedozwolonych z 235 do 174 (o 26,0%) 
oraz kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej z 3 275 do 2 486 zda-
rzeń (o 24,1%).  [str. 20–25, 57–59]

Infografika nr 1 
Liczba wypadków i poważnych wypadków na liniach kolejowych w latach 2012–2017 
(I półrocze)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.

Nastąpiła poprawa ochrony pasażerów i przewożonych koleją ładunków. Dzia-
łania w tym zakresie doprowadziły w latach 2012–2016 do zmniejszenia liczby 
przestępstw popełnianych w pociągach i na obszarze kolejowym, w tym m.in.: 
kradzieży przesyłek (o 16,2%), kradzieży cudzej rzeczy (o 64,5%), rozbojów 
i wymuszeń (o 57,2%) oraz bójek i pobić (o 72,4%).  [str. 20, 33, 57–59]

Infografika nr 2 
Liczba przestępstw i innych negatywnych zdarzeń popełnionych, w latach 2012–2016, 
na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego sprawował w sposób rzetelny nad-
zór nad podmiotami, których działalność miała wpływ na bezpieczeń-
stwo przewozów kolejowych, w tym nad wykonywaniem zadań mających 
na celu:

Stan bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych

Obniżenie liczby 
wypadków kolejowych 
i działań chuligańskich

Poprawa ochrony 
pasażerów  
i przewożonych 
ładunków

Pozytywna ocena 
działalności Prezesa UTK 
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 � utrzymanie linii i pojazdów kolejowych we właściwym stanie technicznym;
 � zapewnienie spójności systemu bezpieczeństwa na kolei;
 � spełnianie przez zarządców i przewoźników kolejowych warunków 

i wymagań określonych w: autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach 
bezpieczeństwa i świadectwach bezpieczeństwa;

 � zapewnienie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
 � prawidłowe działanie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. 

Pomimo dużego nakładu pracy Urzędu Transportu Kolejowego w zakre-
sie audytów funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem na 
kolei (SMS), występowały przypadki nieuaktualniania przez przedsiębior-
ców kolejowych ksiąg SMS i prowadzenia działań niezgodnych z zapisanymi 
w nich procedurami. Stan ten prowadził m.in. do wzrostu liczby incydentów 
na sieci kolejowej.  [str. 24–25, 47, 56, 63–68]

Infografika nr 3 
Wzrost liczby incydentów, jakie miały miejsce w latach 2015-2016, w wybranych kategoriach.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.
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Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w PKP PLK S.A. wykazały, 
że spółka, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wypełniała zadania 
w zakresie nadzoru nad utrzymaniem infrastruktury kolejowej w stanie 
technicznym zapewniającym bezpieczeństwo przewozów. Pomimo tych 
działań stan linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. nie był 
zadowalający. Doszło ponadto do osłabienia integralności posiadanej 
przez spółkę infrastruktury, co związane było z wniesieniem części 
urządzeń, w tym podstacji i kabin energetycznych wchodzących w skład 
systemu „Energia”, zasilającego państwowe linie kolejowe, do sprywa-
tyzowanego w 2015 r. operatora systemów dystrybucyjnych PKP Ener-
getyka S.A.  [str. 17, 26–28]

Niezależnie od systematycznej poprawy stanu techniczno-eksploatacyj-
nego infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A., tylko niewiele ponad 
połowa linii kolejowych spełniała w 2016 r. zakładane parametry. Pozo-
stałe linie kolejowe wymagały napraw lub kompleksowej modernizacji.  
 [str. 17, 28–34]

Infografika nr 4 
Ocena stanu technicznego państwowych linii kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK S.A. 
w 2016 r. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego w 23 Zakładach Linii Kolejowych wykazały 
szereg nieprawidłowości obniżających poziom bezpieczeństwa przewozów, 
w tym związanych m.in. z nierzetelnym wypełnianiem przez PKP PLK S.A. 
zadań dotyczących utrzymania we właściwym stanie technicznym:

 � nawierzchni kolejowej i podtorza – w 18 (78%) jednostkach kontrolo-
wanych (jk);

 � urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT) – w sied-
miu (30%) jk;

Pozytywna ocena 
działalności  
PKP PLK S.A. 

Niezadowalający  
stan techniczno- 
-eksploatacyjny linii 
kolejowych 

Wyniki oględzin stanu 
technicznego linii 
kolejowych
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 � urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) – w 15 (65%) jk;
 � sieci trakcyjnej i jej konstrukcji wsporczych – w siedmiu (30%) jk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania w celu usunięcia 
ustalonych nieprawidłowości.  [str. 39, 66–68]

Kontrole stanu technicznego 46 mostów i wiaduktów kolejowych przepro-
wadzone w 2017 r. na zlecenie NIK – przy udziale Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego – przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budow-
lanego wykazały nieprawidłowości w zakresie utrzymania 38 (83%) pod-
danych oględzinom obiektów inżynieryjnych. Stan techniczny 20 mostów 
i wiaduktów kolejowych oceniony został jako nieodpowiedni, a w jednym 
przypadku jako przedawaryjny. Organy nadzoru budowlanego podjęły dzia-
łania w celu wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń i zapewnienia bez-
pieczeństwa przewozów kolejowych.  [str. 39]

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK u pięciu przewoźników kole-
jowych (w tym czterech pasażerskich) wykazały, że skontrolowane spółki 
wypełniały, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, zadania w zakresie nad-
zoru nad utrzymaniem taboru w stanie technicznym zapewniającym bez-
pieczeństwo przewozów pasażerów i ładunków. Nie wyeliminowały jednak 
w pełni działań niezgodnych z systemami zarządzania bezpieczeństwem 
na kolei (SMS), w tym m.in. nieprawidłowości związanych z nieterminowym: 
dokonywaniem przeglądów technicznych pojazdów kolejowych, usuwaniem 
usterek, przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających wiedzę pracowni-
ków związaną z realizacją przewozów oraz przestrzeganiem czasu pracy 
maszynistów i pracowników drużyn konduktorskich.  [str. 44–55]

Pomimo prowadzenia przez przewoźników kolejowych działań w zakre-
sie unowocześnienia taboru, wiek eksploatowanych pojazdów kolejowych, 
mający istotny wpływ na bezpieczeństwie przewozów, był niezadowalający. 
Średni wiek wagonów towarowych przekraczał 27 lat, a wagonów posiada-
nych przez największych przewoźników pasażerskich – PKP Intercity S.A. 
wynosił 24,5 roku, a Przewozów Regionalnych sp. z o.o. 32,9 roku.   
 [str. 26, 45–53]

Wyniki oględzin stanu 
technicznego mostów 

i wiaduktów kolejowych

Pozytywna, mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości, 
ocena działalności 

przewoźników 
kolejowych

Niezadowalający wiek 
eksploatowanych 

pojazdów kolejowych 
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Infografika nr 5 
Średni wiek wagonów eksploatowanych przez przewoźników pasażerskich w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.

Wyniki kontroli, przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Pre-
zesa Urzędu Transportu Kolejowego u 23 przewoźników kolejowych 
(w tym 13 pasażerskich i 10 towarowych) wykazały nieprawidłowości 
m.in. w zakresie:

 � nierzetelnego prowadzenia czynności utrzymaniowych pojazdów kole-
jowych – w 10 (43%) jednostkach kontrolowanych (jk),

 � niewłaściwego oznakowania pojazdów kolejowych – w 11 (48%) jk,
 � nierzetelnego prowadzenia dokumentacji dot. eksploatacji pojazdów 

kolejowych – w 11 (48%) jk.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania w celu usunięcia 
ustalonych nieprawidłowości.  [str. 55, 68]

Na stacjach pasażerskich zarządzanych przez PKP PLK S.A. nie było urzą-
dzeń wspomagających wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób o ograniczo-
nej zdolności poruszania się, tj. urządzeń, o których mowa w pkt. 5.3.1.2. 
oraz 5.3.1.3. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/20144, 
pomimo niedostosowania wysokości i odległości krawędzi peronów od osi 
toru do potrzeb podróżnych. Również pociągi pasażerskie (zestawione 
z wagonów starej generacji) w przeważającej mierze nie były wyposażone 
w takie urządzenia, nie posiadały przy tym monitoringu lub monitoring 
nie obejmował wszystkich składów.  [str. 28, 39]

4  Tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 
specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla 
osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. U. UE L 356 
z 12.12.2014, s. 110).

Wyniki oględzin stanu 
technicznego pojazdów 
kolejowych

Brak urządzeń 
wspomagających  
wsiadanie do pociągów 
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Większość uruchamianych pociągów pasażerskich nie była wyposażona 
w defibrylatory, przy czym jedynie nieliczni pracownicy drużyn konduk-
torskich przechodzili szkolenia w zakresie ich obsługi oraz udzielania 
pierwszej pomocy, w tym reanimacji, w sytuacjach zagrażających życiu 
podróżnych przed dotarciem do stacji, do której mogło dojechać pogoto-
wie ratunkowe.  [str. 28, 55–56]

Badania czasu pracy maszynistów przeprowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy (PIP) w 2016 r. wykazały m.in. 48 przypadków równole-
głego zatrudnienia maszynistów przez objętych kontrolą 56 pracodawców. 
W wyniku badania czasu pracy wskazanych maszynistów w macierzystym 
zakładzie pracy i w podmiocie dodatkowo ich zatrudniającym, stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

 � 53 przypadki świadczenia przez maszynistów pracy w czasie korzysta-
nia z odpoczynku udzielonego przez jednego z pracodawców,

 � 35 przypadków świadczenia przez maszynistów pracy w czasie korzysta-
nia z urlopu wypoczynkowego udzielonego przez jednego z pracodawców,

 � cztery przypadki świadczenia przez maszynistów pracy w czasie uspra-
wiedliwionej nieobecności w macierzystym zakładzie pracy.

PIP stwierdziła ponadto nieprawidłowości związane m.in. z:
 � niezapewnieniem maszynistom 11-godzinnego odpoczynku dobowego 

(lub dłuższego) przez 18,9% skontrolowanych pracodawców;
 � przekraczania dopuszczalnej tygodniowo liczby godzin nadliczbowych, 

w jakich zatrudniani byli maszyniści przez 21,6% skontrolowanych pra-
codawców;

 � nieudzielaniem maszynistom raz na cztery tygodnie (lub częściej) nie-
dzieli wolnej od pracy przez 20,8% skontrolowanych pracodawców;

 � niezapewnianiem maszynistom 35-godzinnego odpoczynku tygodnio-
wego przez 24,5 % skontrolowanych pracodawców.

Należy jednak zaznaczyć, że w 2016 r. nastąpiła poprawa stanu przestrzega-
nia przez pracodawców przepisów o czasie pracy maszynistów.  [str. 56]

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w PKP S.A. wykazały, że spółka 
sprawowała w sposób rzetelny nadzór nad zapewnieniem przestrzega-
nia przepisów porządkowych, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
na zarządzanych dworcach kolejowych. W miarę możliwości finansowych 
wypełniała zadania w zakresie utrzymania dworców kolejowych w stanie 
techniczno-eksploatacyjnym zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów 
przebywających na ich terenie.  [str. 40–42]

Kontrole 238 kolejowych obiektów dworcowych5 przeprowadzone w 2017 r. 
na zlecenie NIK przez Państwową Straż Pożarną wykazały jednak niepra-
widłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
oraz występowania innych zagrożeń na 175 (74%) dworcach. Stwierdzone 
nieprawidłowości wskazują na niedostateczne przygotowanie części tych 
obiektów do prowadzenia działań ratunkowych oraz ewakuacji pasażerów 
i osób postronnych w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń, 
w tym o charakterze terrorystycznym. Przeprowadzone oględziny wyka-
zały bowiem m.in. brak:

5  Kontrole obejmowały dworce należące zarówno do PKP S.A. jak i innych zarządców.

Niedostateczna liczba 
defibrylatorów i szkoleń  

z zakresu reanimacji 

Wyniki kontroli czasu 
pracy maszynistów

Pozytywna ocena 
działalności PKP S.A. 
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przed pożarami i innymi 

zagrożeniami 
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 � zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru oraz zasięgu hydrantów na 43 
(18%) skontrolowanych dworcach kolejowych (dk);

 � wymaganej drożności, awaryjnego oświetlenia i zabezpieczenia przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych na 32 (13%) dk; 

 � sprawności dźwiękowego systemu ostrzegawczego lub systemu sygna-
lizacji pożarowej na 20 (8%) dk.

Na 62 (26%) dworcach kolejowych stwierdzono brak lub niewłaściwe 
oznakowanie m.in.: dróg i wyjść ewakuacyjnych, kierunków ewakuacji, 
drogi pożarowej, miejsca usytuowania hydrantów lub gaśnic.  [str. 44]

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK wykazały, że KG SOK wypeł-
niała w sposób rzetelny zadania w zakresie kontroli przestrzegania prze-
pisów porządkowych oraz ochrony pasażerów i mienia na obszarze kolejo-
wym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. KG SOK, jako jednostka 
organizacyjna PKP PLK S.A. funkcjonująca na krajowej sieci kolejowej, 
nie miała jednak określonych jednoznacznie uprawnień do ochrony bez-
pieczeństwa w pociągach i na dworcach kolejowych należących do innych 
przedsiębiorców. Zadania w tym zakresie realizowała na zasadzie dorozu-
mienia konieczności wypełniania obowiązków nałożonych w art. 60 ust. 1 
ustawy o transporcie kolejowym. Stan ten wpływał negatywnie na wykry-
walność sprawców przestępstw popełnianych na obszarze kolejowym i w 
pociągach, która w latach 2012–2016 ulegała obniżeniu. [str. 57–64]

Infografika nr 6 
Wykrywalność przestępstw popełnionych w latach 2012–2016 na obszarze kolejowym 
i w pociągach ochranianych przez KG SOK

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A. 

Pozytywna ocena 
działalności Komendy 
Głównej Straży Ochrony 
Kolei (KG SOK)
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Pomimo nałożenia na zarządców infrastruktury obowiązku utworzenia 
straży ochrony kolei przepisem art. 59 ust. 1 ustawy o transporcie kole-
jowym, jedynie 2 (PKP PLK S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.) 
wypełniło ten obowiązek. Pozostałych 12 (85%) zarządców nie utworzyło 
takiej formacji, co tłumaczyło brakiem potrzeb oraz niepoprawnym brzmie-
niem wskazanego przepisu. Wymienieni zarządcy nie nawiązali współ-
pracy z PKP PLK S.A. (KG SOK), przy czym dziewięciu zarządców zadania 
z zakresu bezpieczeństwa powierzyło do realizacji prywatnym agencjom 
ochrony.  [str. 62–63]

System Radio-stop służący do zapobiegania wypadkom kolejowym w dro-
dze emitowania sygnału radiowego wstrzymującego automatycznie 
ruch pociągów w sytuacjach awaryjnych był niezabezpieczony. W latach  
2012–2017 (I półrocze) odnotowano 1 873 przypadki nieuprawnio-
nego nadania tego sygnału, co prowadziło do zakłóceń ruchu kolejowego 
i stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Sys-
tem Radio-stop ma zostać zastąpiony nowoczesnym szyfrowanym syste-
mem dopiero w 2023 r.  [str. 21, 33–34]

Poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych utrudniały następujące 
bariery prawne, finansowe i organizacyjne.  [str. 26–28]

Jedynie  
dwóch zarządców 

infrastruktury  
utworzyło straż  

ochrony kolei

Brak zabezpieczenia 
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Bariery obniżające  
stan bezpieczeństwa 

przewozów kolejowych
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1. Wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym6 brzmienie art. 59 ust. 1 jest niejasne. Przepis 
ten określa, że: „Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw transportu wydaną w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, tworzą straż ochrony 
kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz 
powołują komendanta straży ochrony kolei”. 

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi o wdrożenie 
prac legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie niepoprawnego 
brzmienia przepisu art. 59 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym.

2. W związku z niezadowalającym stanem technicznym ponad 15%  
eksploatowanych linii kolejowych, na których tory kwalifikują się 
do kompleksowej wymiany, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zobowiązanie 
PKP PLK S.A. – w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego  
– do opracowania i wdrożenia, jako zadania priorytetowego, programu 
napraw i modernizacji linii kolejowych w złym stanie technicznym.

3. W związku z posiadaniem przez prywatnego przedsiębiorcę – PKP 
Energetyka S.A. – części urządzeń podsystemu „Energia”, zasilającego  
państwowe linie kolejowe Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

 � podjęcie działań mających na celu uzyskanie statusu zarządcy 
infrastruktury i autoryzacji bezpieczeństwa przez wskazanego 
operatora energetycznych sieci dystrybucyjnych;

 � w przypadku braku możliwości uzyskania przez PKP Energetyka 
S.A. autoryzacji bezpieczeństwa, podjęcie prac w zakresie zapew-
nienia pełnej integralności państwowej infrastruktury kolejowej, 
w rozumieniu wykonywania przez PKP PLK S.A. wszystkich zadań 
zarządcy infrastruktury niezależnie od innych podmiotów gospo-
darczych.

4. W związku z niezadowalającym stanem technicznym taboru kolejowego, 
spowodowanym wieloletnim brakiem inwestycji i wyeksploatowaniem 
znacznej części pojazdów kolejowych, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

 � podjęcie działań w celu zapewnienia środków pomocowych 
na modernizację taboru kolejowego w perspektywie UE 2021–2027, 
a w przypadku braku możliwości pełnego wykorzystania funduszy 
przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w perspektywie 
UE 2014–2020, przesunięcie na ten cel odpowiedniej wielkości środ-
ków finansowych;

 � podjęcie działań mających na celu rozwiązanie przez przewoźni-
ków kolejowych, prowadzących działalność z udziałem państwa  
lub samorządu terytorialnego, problemu nieczynnych pojazdów 
kolejowych, które na skutek złego stanu technicznego utraciły  
zdolność do dalszej eksploatacji.

5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów w pociągach i na 
dworcach kolejowych, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie 
działań mających na celu wprowadzenia ustawowych uregulowań:

6  Dz. U. Nr 92, poz. 883.

Minister Infrastruktury
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 � nakładających na przewoźników pasażerskich obowiązki dotyczące: 
wyposażania pociągów w defibrylatory i systemy monitoringu bezpie-
czeństwa pasażerów w wagonach oraz szkolenia pracowników drużyn 
konduktorskich w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach 
zagrażających życiu podróżnych;

 � umożliwiających zaliczenie dworców kolejowych do elementów infra-
struktury kolejowej i nakładających na ich zarządców obowiązki 
dotyczące opracowania i wdrożenia systemów zarządzania bezpie-
czeństwem (przynajmniej w obiektach obsługujących dużą liczbę 
pasażerów), wyposażania dworców w defibrylatory, systemy moni-
toringu oraz szkolenia pracowników obsługi i ochrony w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.

6. Z uwagi na dużą różnorodność typów i serii wagonów pasażerskich, 
elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz jednostek napędnych, utrud-
niającą unifikację procesu ich utrzymania, a także wykonywanie przez 
poszczególne podmioty (EMC) przeglądów i napraw w różnym zakresie,  
Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie prac mających na celu formalne 
uregulowanie obowiązków związanych z ich utrzymaniem, w sposób ana-
logiczny, jak systemów utrzymania wagonów towarowych (MMS).

7. W związku z niedostosowaniem infrastruktury peronowej do wymogów 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014, Najwyższa Izba Kontroli 
wnosi o zobowiązanie PKP PLK S.A. – w ramach sprawowanego nadzoru 
właścicielskiego – do podjęcia działań związanych z wyposażaniem 
peronów w urządzenia wspomagające wsiadanie i wysiadanie 
z wagonów przez osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej 
zdolności poruszania do czasu przyjęcia krajowego programu wdrażania 
TSI PRM na zarządzanych liniach kolejowych.
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5.1. Stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych 
Rok 2016 był najbezpieczniejszy dla transportu kolejowego w Polsce, 
w okresie ostatnich pięć lat, a w I półroczu 2017 r. odnotowano w tym 
zakresie dalszą poprawę. W wyniku skutecznych działań jednostek kontrolo-
wanych nastąpiło obniżenie liczby wypadków, jakie miały miejsce na ogól-
nodostępnej krajowej sieci kolejowej i sieci funkcjonalnie wyodrębnionej 
z systemu kolei, z 638 w 2015 r. do 581 w 2016 r. (tj. o 8,9%) oraz ofiar 
śmiertelnych z 228 do 169 (tj. o 25,9%). Zmniejszeniu uległa m.in. liczba:

 � najechań pojazdów kolejowych na osoby przechodzące przez tory w miej-
scach niedozwolonych z 235 do 174 (tj. o 26%);

 � wypadków spowodowanych złym stanem infrastruktury lub niewłaści-
wym wykonywaniem robót na torach z 49 do 29 (tj. o 40,8%);

 � pożarów w pociągach lub pojazdach kolejowych, niepowodujących nega-
tywnych skutków z 30 do 20 (tj. o 33%);

 � kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej z 3 275 do 2 486 zda-
rzeń (tj. o 24,1%).

Tabela nr 1 
Liczba wypadków i poważnych wypadków na liniach kolejowych w latach 2012–2017  
(I półrocze)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Liczba wypadków 719 704 671 638 581 281

Obniżenie w stosunku  
do roku poprzedniego

15,3% 2,1% 4,7% 4,9% 8,9% 3,3%

* Liczba wypadków za I półrocze w stosunku do średniej za 6 miesięcy w 2016 r.
(Wg wstępnych danych za cały 2017 r. liczba wypadków i poważnych wypadków wyniosła 778).

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.

Nastąpiła poprawa ochrony pasażerów i przewożonych koleją ładunków. 
Działania w tym zakresie doprowadziły, w latach 2012–2016, do zmniej-
szenia liczby przestępstw popełnianych w pociągach i na obszarze kole-
jowym, w tym m.in.: kradzieży przesyłek (o 16,2%), kradzieży cudzej rze-
czy (o 64,5%), rozbojów i wymuszeń (o 57,2%) oraz bójek i pobić (o 72,4%). 

Równolegle wystąpiły jednak zjawiska negatywne, takie jak wzrost 
w 2016 r. (w stosunku do 2015 r.) liczby wypadków takich jak m.in.:

 � najechań pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (lub odwrotnie) na prze-
jazdach kolejowo-drogowych kat. D z 118 do 139 (tj. o 17,8%);

 � zdarzeń związanych ruchem pojazdu kolejowego (wyskakiwanie lub 
wypadnięcie z pociągu, poniesienie obrażeń w związku z gwałtownym 
hamowaniem pojazdu kolejowego itp.) z 12 do 20 (tj. o 66%);

 � przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie zamknięcia 
i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym z 11 do 19 (tj. o 72,7%).

oraz incydentów (tj. zdarzeń, które nie niosły za sobą skutków w postaci 
zabitych, ciężko rannych, czy znacznych szkód materialnych lecz stwarzały 
zagrożenia dla brk) z 505 do 837 (tj. o 65,7%), w tym m.in. w kategoriach:

 � wyprawienia pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty lub przeciwny 
do zasadniczego z 1 do 3 (tj. o 200%);

Obniżenie  
ogólnej liczby  

wypadków kolejowych 
i działań chuligańskich
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 � przekroczenia dozwolonej prędkości poruszania się przez pojazd kolejo-
wy z 1 do 3 (tj. o 200%);

 � niezatrzymania się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub urucho-
mienia bez wymaganego zezwolenia itp. z 44 do 57 (tj. o 29,5%); 

 � incydentów spowodowanych złym stanem infrastruktury lub niewła-
ściwym wykonywaniem robót z 15 do 34 (tj. o 126,7%);

 � nieuprawnionego nadania sygnału Radio-stop, przeznaczonego do auto-
matycznego wstrzymania ruchu pociągów w sytuacjach awaryjnych 
z 575 do 609 (tj. o 5,9%);

 � układania przeszkód na torach (kamienie, kłody, szyny, płyty betonowe 
itp.) z 334 do 421 (tj. o 26%).

Zdjęcie nr 1 
Przykładowe skutki wypadku kolejowego w 2017 r.

Źródło: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Postępującemu obniżaniu ulegała przy tym wykrywalność sprawców nega-
tywnych zdarzeń, która w latach 2012–2016 zmniejszyła się o pięć p.p.7 
(z 27% w 2012 r. do 22% w 2016 r.).

7  Wykrywalność sprawców negatywnych zdarzeń wynosiła w: 2012 r. – 27 %; 2013 r. – 26 %; 
2014 r. – 24 %; 2015 r. – 23 %; 2016 r. – 22 %.
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Wykres nr 1 
Liczba incydentów na liniach kolejowych w latach 2012–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 

W I półroczu 2017 r. na liniach kolejowych miało miejsce 921 zdarzeń, 
w tym:
wypadki polegające m.in. na:

 � niezatrzymaniu się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miej-
scu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kole-
jowego bez wymaganego zezwolenia (pięć wypadków);

 � najechaniu pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszko-
dę (12 wypadków);

 � przedwczesnym rozwiązaniu drogi przebiegu lub uchyleniu zamknię-
cia i przełożeniu zwrotnicy pod pojazdem kolejowym (pięć wypadków);

 � najechaniu pojazdu kolejowego na pojazd drogowy itp. lub odwrotnie 
na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D8 (76 wypadków);

incydenty polegające na:
 � niezatrzymaniu się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” itp. albo 

uruchomieniu pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia (31 incy-
dentów);

 � przekroczeniu największej dozwolonej prędkości jazdy (trzy incydenty);
 � uszkodzeniu lub złym stanie technicznym wagonu powodującym koniecz-

ność wyłączenia go z ruchu, wykazanych przez urządzenia detekcji stanu 
awaryjnego taboru (DSAT) oraz potwierdzonych w warunkach warszta-
towych (gorące maźnice, gorący hamulec skutkujący przesuniętą obrę-
czą), a także innych usterek w pojazdach kolejowych będących w ruchu, 
zauważonych przez personel obsługi (108 incydentów);

 � rozerwaniu się pociągu lub składu manewrowego (178 incydentów).

Wystąpiło również 67 incydentów niezależnych o systemu bezpieczeń-
stwa na kolei, polegających m.in. na niezatrzymaniu się pojazdu drogowego 
przed zamkniętą rogatką i uszkodzeniu jej lub sygnalizatorów, na których 
załączone były sygnały ostrzegające o nadjeżdżającym pociągu (bez kolizji 
z pojazdem kolejowym).

8  Tj. przejazdy użytku publicznego bez rogatek, półrogatek i samoczynnej sygnalizacji świetlnej.
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Infografika nr 7 
Liczba zdarzeń na liniach kolejowych w I półroczu 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 

Z przedstawionych wyżej przypadków negatywnych zdarzeń, które wystą-
piły na sieci kolejowej w 2016 r. szczególnie niepokojące są – zdaniem NIK 
– dane wskazujące na wzrost (mimo niewielkiej liczby) incydentów zwią-
zanych z dopuszczeniem pojazdów kolejowych do wjazdu na tor zajęty oraz 
przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Niepokojąca jest również liczba 
incydentów związanych z niezatrzymaniem się pojazdów kolejowych przed 
sygnałem „Stój” lub uruchomieniem pojazdów bez wymaganego zezwole-
nia, która również mogła doprowadzić tragicznych skutków.
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Zdjęcie nr 2 
Przykładowe skutki zderzenia pociągów w 2017 r.

Źródło: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Wzrost liczby kolizji pojazdów kolejowych z pojazdami drogowymi wska-
zuje, że negatywnie na poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych mogą 
wpływać wprowadzone z dniem 19 listopada 2015 r. nowe wyznaczniki  
(iloczyny ruchu), dotyczące nadawania kategorii przejazdom kolejowo-dro-
gowym, przyjęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z dro-
gami i ich usytuowanie9. Ustalenia dokonane przez NIK w ramach przepro-
wadzonej w 2016 r. kontroli P/16/029 wykazały bowiem10, że wskazane 
zmiany mogą prowadzić do obniżania dotychczasowych kategorii przejaz-
dów przy równoczesnym podwyższeniu dopuszczalnej prędkości przejeż-
dżających przez nie pociągów. Nowe uregulowania podniosły wartość ilo-
czynu ruchu11, na podstawie którego skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
zaliczane są do przejazdów kategorii B, C i D oraz zwiększyły dopuszczalną 
prędkość, z jaką pociągi mogą poruszać się na przejazdach z przekroczo-
nym iloczynem ruchu, z obowiązującej poprzednio 20 km/h do 50 km/h12. 
Należy przy tym podkreślić, że przejazdy kolejowo-drogowe są elementami 
linii kolejowych decydującymi w istotnym stopniu o bezpieczeństwie prze-
wozów oraz że najliczniejsza ich grupa to przejazdy kategorii D13, które sta-

9  Dz. U. z 2015 r. poz. 1744.

10  Por. „Informacja o wynikach kontroli Bezpieczeństwo ruchu na przejściach i przejazdach 
kolejowych”, Warszawa, styczeń 2017 r., nr ewid. 200/2016/P/16/029/KIN.

11  Tj. iloczynu liczby pojazdów drogowych i liczby pociągów przejeżdżających przez przejazd 
w ciągu doby.

12  Sformułowany w tej sprawie przez NIK wniosek pokontrolny, dotyczył przeprowadzenia analizy 
porównawczej warunków bezpieczeństwa na przejazdach, którym nadano nowe kategorie 
na podstawie zmienionych wartości iloczynów ruchu, przyjęty został do realizacji przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa.

13  Por. przypis nr 8.
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nowią 60,3% całkowitej liczby przejazdów. W ocenie NIK jest to sytuacja 
zagrażająca bezpieczeństwu przewozów kolejowych, wymagająca działań 
polegających na zmniejszeniu liczby tych przejazdów, a w przypadkach uza-
sadnionych zmiany ich kategorii.

Zdjęcie nr 3 
Przykładowe skutki wypadku, jaki miał miejsce w 2016 r. na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowo-drogowym

Źródło: Państwowa Straż Pożarna.

Tabela nr 2 
Liczba zdarzeń na liniach kolejowych i bocznicach, w latach 2016–2017, zarejestrowanych 
przez oddziały Urzędu Transportu Kolejowego* (bez zdarzeń kat. D, tj. sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych)

Oddział terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w: 2016** 2017***

Gdańsku – obejmujący nadzorem województwa: 
kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie

231 311

Katowicach – obejmujący nadzorem województwa: 
śląskie i opolskie

379 518

Krakowie – obejmujący nadzorem województwa: 
małopolskie i świętokrzyskie

142 181

Lublinie – obejmujący nadzorem województwa: lubelskie 
i podkarpackie

134 209

Poznaniu – obejmujący nadzorem województwa: 
wielkopolskie i kujawsko-pomorskie

267 354

Warszawie – obejmujący nadzorem województwa: 
mazowieckie, łódzkie i podlaskie

331 362

Wrocławiu – obejmujący nadzorem województwa: 
dolnośląskie i lubuskie

196 216

RAZEM 1 680 2 151
* W „Rejestrze zdarzeń kolejowych” prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego nie 
są zbierane informacje dot. liczby zdarzeń, jakie miały miejsce w poszczególnych woje-
wództwach. Rejestr prowadzony jest w oparciu o dane gromadzone przez poszczególne 
oddziały terenowe Urzędu, które obejmują swoim nadzorem obszar lub część obszaru 
kilku województw.
** Dane dotyczące zdarzeń, jakie miały miejsce na bocznicach rejestrowane są od marca 
2016 r. 
*** Za 2017 r. podano dane wstępne, które po weryfikacji mogą ulegać zmianom. 

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.
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Ustalenia kontroli wykazały, że pozytywne działania ze strony zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych, mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa przewozów kolejowych, utrudniały następujące bariery:

1. Średni wiek taboru, wykorzystywanego w 2016 r. do transportu kolejo-
wego w Polsce przekraczał 25 lat. Na przykład: 

� średni wiek wagonów eksploatowanych przez PKP Intercity S.A. to 24,5 roku;
� 88,5% elektrycznych zespołów trakcyjnych eksploatowanych przez Prze-

wozy Regionalne sp. z o.o. wyprodukowanych zostało przed 2000 r., 
a 53,3% tych pojazdów przed 1980 r.;

� średni wiek wagonu towarowego to 27 lat, a lokomotywy to 32 lata.

Stan ten miał istotny wpływ na wysoką liczbę usterek i awarii pojazdów 
kolejowych, wyeksploatowanych pomimo przeprowadzanych napraw, obni-
żając poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych. 

2. Duża liczba nieczynnych i nieposiadających świadectwa bezpieczeństwa 
pojazdów kolejowych, zajmuje niepotrzebnie tory i ogranicza możliwo-
ści wykorzystywania ich do prac manewrowych. Na przykład: 

� w PKP Intercity S.A. na ogólną liczbę taboru wagonowego 2 831, ok. 920 
stanowiły pojazdy nieczynne (32,5%), a liczba usterek wykazana w doku-
mentacji ich utrzymania w 2016 r. wyniosła 4 353;

� tylko 53% lokomotyw eksploatowanych przez PKP Cargo S.A., wiodącego 
przewoźnika towarowego w Polsce, posiadało ważne świadectwo sprawno-
ści – pozostałe lokomotywy oczekiwały na naprawy główne lub okresowe.

3. Duża różnorodność typów i serii wagonów oraz jednostek napędnych 
posiadanych przez przewoźników utrudniała specjalizację i unifikację 
procesu ich utrzymania przez tzw. podmioty odpowiedzialne za utrzy-
manie, które w sposób systemowy mają zarządzać tym procesem w celu 
zapewnienia, że pojazd kolejowy będzie poruszać się po sieci kolejo-
wej w bezpieczny sposób. Z analizy dokumentów dot. realizacji procesu 
utrzymaniowego wynika przy tym, że przewoźnicy (w skali roku) zawie-
rali z podmiotami zajmującymi się utrzymaniem kilkanaście tysięcy 
umów, co prowadziło do znacznego zbiurokratyzowania tego procesu.

4. W 2016 r. 53 podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towaro-
wych (ECM) przekazały Prezesowi UTK roczne raporty za 2015 r., które 
zawierały m.in. dane dotyczące liczby wagonów oraz liczby napraw 
na poszczególnych poziomach utrzymania14. 
Z przekazanych danych wynika, że: 

� na 31 grudnia 2015 r. systemem zarządzania utrzymaniem wagonów towa-
rowych15 objętych było 85 722 wagonów, dla których wykonano 158 495 

14  Por. załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 226, ze zm.).

15  Tj. systemem, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 
2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie 
obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 653/2007 
(Dz. Urz. UE L 122 z 11.05.2011, str. 22, ze zm.).

Bariery prawne, 
finansowe  

i organizacyjne 
obniżające 

bezpieczeństwo 
przewozów
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napraw na poziomie P2; 11 979 napraw na poziomie P3; 4 299 napraw 
na poziomie P4 oraz 4 514 napraw na poziomie P516;

� w 2015 r. podmioty zgłosiły 143 648 usterek wagonów towarowych, jed-
nak nie wszystkie ewidencjonowały liczbę napraw na poziomie P2, ponadto 
niejednokrotnie określały ich wartość dla kilku zbliżonych do siebie typów 
wagonów;

� w 2016 r. zgłoszono 989 zdarzeń z udziałem wagonów objętych ww. syste-
mem utrzymania;

� częste były przypadki, kiedy z powodów finansowych obowiązkowe 
naprawy przesuwane były w czasie, co prowadziło do powstawania różnic 
w resursach utrzymaniowych dla takich samych pojazdów eksploatowanych 
przez różnych przewoźników i pogarszania się ich stanu technicznego. 

5. Brak formalnego uregulowania obowiązków związanych z utrzyma-
niem wagonów pasażerskich, elektrycznych zespołów trakcyjnych 
(EZT) oraz pojazdów napędnych – analogicznego, jak systemów utrzy-
mania dotyczących wagonów towarowych (MMS i EMC). Należy jednak 
zaznaczyć, że obowiązujące przepisy unijne nie regulują tej kwestii.

6. Wykorzystywanie do przewozów kolejowych przez PKP PLK S.A torów 
w złym stanie technicznym oraz niepoddawanie tych torów w pierwszej 
kolejności modernizacji lub niewyłączanie ich z eksploatacji. Na przy-
kład tory, które posiadały usterki przekraczające wartościami dopusz-
czalne parametry i których stan oceniany był jako zły, stanowiły na tere-
nie działalności ZLK w: Gdyni – 29,3%, Sosnowcu – 19,2%, Opolu –18%, 
Lublinie – 8,6% całkowitej długości zarządzanych torów. Stan ten stwa-
rza zagrożenie dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych, z uwagi 
na możliwość wystąpienia awarii lub uszkodzeń pojazdów kolejowych, 
pomimo wprowadzania na liniach ograniczeń maksymalnej prędkości, 
grożących wykolejeniem się pociągów.

7. Osłabienia integralności infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A., w związku 
z wniesieniem do sprywatyzowanej w 2015 r. spółki – PKP Energetyka 
S.A., niebędącej zarządcą infrastruktury i nieposiadającej autoryzacji bez-
pieczeństwa, części urządzeń podsystemu „Energia”, zasilającego pań-
stwowe linie kolejowe. Stan ten powoduje, że PKP Energetyka S.A. nie 
podlega pełnemu nadzorowi ze strony Prezesa Urzędu Transportu Kole-
jowego, w tym kontroli spełniania warunków i wymogów zawartych 
w autoryzacji bezpieczeństwa, tj. dokumencie potwierdzającym usta-
nowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpie-
czeństwem oraz spełnianie wymagań niezbędnych do bezpiecznego pro-
jektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. Ponadto 
wg opinii powołanego na potrzeby niniejszej kontroli biegłego z dzie-
dziny transportu kolejowego17 „…w zaistniałej sytuacji (prywatyzacja 
spółki PKP Energetyka) trudno jest mówić o pełnej integralności infra-
struktury PKP PLK S.A. mając na uwadze bezpieczeństwo przewozów kole-

16  Dane o naprawach na poziomie P1 nie były zbierane.

17  Prof. dr hab. inż. Andrzeja Chudzikiewicza, kierownika Zakładu Podstaw Budowy Maszyn 
na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, który na potrzeby niniejszej kontroli 
przeprowadził badania w zakresie: wpływu stanu techniczno-eksploatacyjnego linii kolejowych 
i pojazdów kolejowych na bezpieczeństwo przewozów oraz integralności i niezawodności 
działania zarządzanej przez PKP PLK S.A. infrastruktury kolejowej.
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jowych w Polsce. Trudno jest bowiem mówić o jedności, spójności i niena-
ruszalności systemu kolei w Polsce, gdzie podsystem Energia nie stanowi 
jedności i całkowitości, w pełnym tego słowa znaczeniu”.

8. Brak dostosowania infrastruktury peronowej PKP PLK S.A. do wymo-
gów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014, w zakresie dotyczą-
cym wysokości i odległości krawędzi peronu od osi toru. Stan ten utrud-
nia bezpieczny dostęp pasażerów do pojazdów kolejowych, szczególnie 
osób o ograniczonej zdolności poruszania, w przypadku konieczności 
pilnego wsiadania lub wysiadania z pociągów niewyposażonych, tak jak 
perony w stosowne urządzenia (podnośniki, platformy itp.), w tym ewa-
kuacji z powodu pożaru lub zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

9. Brak dostatecznych uprawnień PKP PLK S.A. Komendy Głównej Straży 
Ochrony Kolei do wypełniania zadań nałożonych w art. 60 ust. 1 ustawy 
o transporcie kolejowym, w przypadku wystąpienia negatywnych zda-
rzeń w pociągach i na dworcach kolejowych należących do innych pod-
miotów oraz niepoprawne brzmienie przepisu art. 59 ust. 1 tej ustawy. 
Ponadto niezaliczenie dworców do elementów infrastruktury kolejowej 
(w ustawie o transporcie kolejowym), co prowadzi do nieobjęcia tych 
obiektów, obsługujących corocznie miliony pasażerów, systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem na kolei (SMS), do którego tworzenia zobowią-
zani zostali przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury, w oparciu 
o kryteria wynikające z obowiązujących przepisów.

10.  Brak uregulowań nakładających na przewoźników pasażerskich obo-
wiązki w zakresie wyposażania pociągów w defibrylatory oraz przecho-
dzenia przez pracowników drużyn konduktorskich szkoleń w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, w tym reanimacji, w sytuacjach zagraża-
jących życiu podróżnych przed dojazdem do stacji.

W świetle powyższych danych oraz ustalonych w ramach niniejszej kontroli 
nieprawidłowości i ryzyk spełnienia się potencjalnych zagrożeń wystę-
pujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejo-
wych, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że stan bezpieczeństwa przewozów 
kolejowych w Polsce nie jest zadowalający.

5.2. Wypełnianie zadań w zakresie utrzymania linii kolejowych 
w stanie techniczno-eksploatacyjnym  
zapewniającym bezpieczeństwo przewozów 

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w PKP PLK S.A. wykazały, 
że spółka wypełniała zadania w zakresie nadzoru nad utrzymaniem infra-
struktury kolejowej w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo 
przewozów. Pomimo tych działań stan linii kolejowych zarządzanych przez 
PKP PLK S.A. nie był zadowalający. Doszło ponadto do osłabienia integral-
ności posiadanej przez spółkę infrastruktury, co związane było z wniesie-
niem części urządzeń, w tym podstacji i kabin energetycznych wchodzących 
w skład systemu „Energia”, zasilającego państwowe linie kolejowe, do spry-
watyzowanego w 2015 r. operatora systemów dystrybucyjnych PKP Energe-
tyka S.A.

Ocena bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych

Pozytywna ocena 
działalności  

PKP PLK S.A. 
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Zdjęcie nr 4 
Infrastruktura kolejowa PKP PLK S.A. 

Źródło: PKP PLK S.A.

Niezależnie od systematycznej poprawy stanu techniczno-eksploatacyjnego 
ogólnodostępnej krajowej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP 
PLK S.A., blisko połowa z 18 427 km czynnych linii kolejowych wymagała 
naprawy lub kompleksowej modernizacji. W 2016 r. długość torów linii kole-
jowych z dobrą oceną stanu technicznego stanowiła 55,1% całkowitej długo-
ści torów, co oznaczało wzrost o 0,6 p.p. w porównaniu ze stanem na koniec 
2015 r. Tory kwalifikujące się do wymiany nawierzchni, a tym samym zagra-
żające bezpieczeństwu przewozów kolejowych, stanowiły 15,6% całkowitej 
długości torów, mimo poprawy o 2,7 p.p. w stosunku do 2015 r. Wykorzysty-
wanie do przewozów kolejowych, przez PKP PLK S.A, torów w złym stanie 
technicznym oraz niepoddawanie tych torów w pierwszej kolejności moder-
nizacji lub niewyłączanie ich z eksploatacji stwarza zagrożenie dla bezpie-
czeństwa przewozów, z uwagi na możliwość wystąpienia awarii lub uszko-
dzeń pojazdów kolejowych, grożących wykolejeniem się pociągów, pomimo 
wprowadzania na liniach ograniczeń maksymalnej prędkości ruchu.

Zdjęcie nr 5 
Przykładowe skutki wypadku kolejowego w 2017 r.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna.

Niezadowalający 
stan techniczno-
eksploatacyjny linii 
kolejowych 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

30

Wskazują na to wyniki badań biegłego z dziedziny transportu kolejowego18, 
powołanego przez NIK na potrzeby niniejszej kontroli, który dokonując 
analizy pewnego zdarzenia kolejowego stwierdził m.in., że: „Dnia 22 grud-
nia 2015 r. o godz. 15:45 na linii 287 Opole Zachodnie–Nysa, na szlaku 
Opole Zachodnie–Szydłów uległ wykolejeniu pociąg osobowy nr 60813 
z PR Opole, relacji Kluczbork–Nysa. Pociąg nr 60813 obsługiwany był pojaz-
dem szynowym SA134-011 typu 218 Md, posadowionym na wózkach typu 
37AN, należącym do przewoźnika „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Przy-
czyną bezpośrednią wykolejenia pociągu było pęknięcie ramy wózka 37AN. 
Zdarzeniem tym zajmowała się Państwowa Komisja Badania Wypadków 
Kolejowych, która wymieniła następujące przyczyny tego zdarzenia:
a) bezpośrednia: pęknięcie ramy wózka 37AN,
b) pierwotna: wady wykonawcze konstrukcji powstałe podczas produkcji 

ramy wózka,
c) pośrednia: 

� producent nie wskazał ograniczeń eksploatacyjnych dla tego typu 
pojazdu, stąd eksploatacja odbywała się na wszystkich torach 
zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A.

� przyspieszenie zjawiska pękania (skrócenie okresu żywotności 
ramy, zmniejszenie trwałości zmęczeniowej w węźle maźniczym), 
spowodowane m.in. eksploatacją pojazdu po wszystkich liniach 
kolejowych niezależnie od stanu infrastruktury,

� niewykrycie podczas wykonywania czynności utrzymaniowych 
powstających mikropęknięć i pęknięć na konstrukcji ramy wózka,

d) systemowa: uchybienia w procesie zakupu i odbiorów technicznych, 
polegające na późnym wdrożeniu organizacji odbiorów technicznych 
i niewłaściwym nadzorze nad odbiorami technicznymi przez Zamawia-
jącego.

W omawianym przypadku eksploatacja pojazdu SA134-011 odbywała się 
na trasach: Opole – Kluczbork, Opole – Kędzierzyn-Koźle, Opole – Nysa, Nysa 
– Brzeg i Nysa – Kędzierzyn-Koźle (…). Tory na tej linii można było zaliczyć 
do torów złych lub bardzo złych. Dlatego też stwierdzono w raporcie (…), że 
pośrednią przyczyną zdarzenia było „przyspieszenie zjawiska pękania (skró-
cenia okresu żywotności ramy, zmniejszenie trwałości zmęczeniowej w węźle 
maźniczym) spowodowane np. eksploatacją pojazdu po wszystkich liniach kole-
jowych niezależnie od stanu infrastruktury”. Analizując omawiany przypa-
dek należy zwrócić uwagę na procedurę wykonywania badań technicznych, 
w wyniku których jednostka organizacyjna uprawniona do wykonywania 
tych badań wydaje certyfikat zgodności typu, który jest podstawą do wyda-
nia przez Prezesa UTK świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (…) 
Stosowne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (…) określa zakres badań 
koniecznych w tym przypadku. Badania w tym przypadku wykonuje się 
na torach klasy QN1, QN2 i QN3 przyjmując, zgodnie z normą EN 14363 [39] 
procentowy udział torów powyższych klas następująco:
− 50%: udział toru klasy ≤ QN1 
− 40%: udział toru klasy > QN2 … ≤ QN2
− 10%: udział toru klasy > QN3

18  Por. przypis nr 17.
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gdzie:
QN1 – tor o bardzo dobry stanie utrzymania
QN2 – tor dobrym stanie utrzymania
QN3 – tor o złym stanie utrzymania.
Zapis powyższy należy rozumieć tak, że np. pojazd badany, w trakcie badań 
jeśli przejechał 100 km , to na torach klasy QN3 (tory o złym stanie utrzy-
mania) przejechał tylko 10 km , natomiast 90 km przejechał na torach klasy 
QN1 i QN2 w sumie zachowując podane wyżej proporcje. Należy zaznaczyć, 
że istnieją tory, w Polsce również, o bardzo złym stanie utrzymania, które nie 
bierze się pod uwagę podczas badania, czyli nie bada się pojazdu na takich 
torach zakładając domyślnie, że pojazd badany nie będzie na takich torach 
eksploatowany. Tymczasem praktyka eksploatacyjna pokazuje, że udział 
torów o złym stanie utrzymania i bardzo złym stanie utrzymania w eksplo-
atacji potrafi przekraczać nawet 50%. Oczywiście w takich przypadkach, 
w sposób ewidentny, przekroczone są wartości graniczne przyspieszeń 
pionowych i poziomych oddziaływujących na ramę wózka a tym samym 
zmniejsza się nieograniczona trwałość konstrukcji. Założony 30-letni okres 
eksploatacji (cykl życia pojazdu) nie będzie wtedy osiągnięty. Ponadto 
w przypadku wystąpienia błędów w technologii wykonania pojazdu czy 
też jego montażu, może dojść do wcześniejszej niż to przewiduje norma 
inicjacji procesu pęknięcia w węzłach szczególnie narażonych na takie pro-
cesy. Jeśli tej wiedzy nie posiada przewoźnik oraz zarządca infrastruktury 
to może dojść w trakcie eksploatacji pojazdu do zdarzeń zagrażających bez-
pieczeństwu systemu kolejowego (…)”.

Zdaniem NIK, zarządcy infrastruktury powinni ograniczyć eksploata-
cję linii kolejowych, których stan techniczny oceniony jest jako niezado-
walający, do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw lub moderni-
zacji umożliwiających poprawę tego stanu. Ponadto – w świetle wyników 
badań biegłego, widzi potrzebę dokonania analizy rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania 
do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kole-
jowych19 w celu ustalenia, czy przepisy regulujące zakres przeprowadza-
nych badań technicznych, zapewniają bezpieczeństwo przewozów w sytu-
acji gdy pojazd kolejowy porusza się w głównej mierze po trasach o złym 
stanie technicznym torów.

19  Dz. U. z 2014 r. poz. 720.
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Zdjęcie nr 6 
Przykładowe skutki wypadku kolejowego w 2017 r.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna.

Na zarządzanej przez PKP PLK S.A. sieci kolejowej obniżeniu uległa liczba 
zdarzeń (o 10,7%), łączna wartość poniesionych strat (o 26,5%), nastą-
pił również spadek liczby kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej 
(o 26,5%). Poprawa bezpieczeństwa na sieci kolejowej PKP PLK S.A. była 
procesem ciągłym, na co wskazują statystyki Policji, dotyczące zmniejszenia 
liczby przestępstw popełnionych w latach 2012–2016, m.in. w kategoriach: 
rozboje, kradzieże i wymuszenia (o 57,2%) oraz bójki i pobicia (o 72,4%).

W wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych przez PKP PLK S.A. 
w 2016 r. przybyło: 18 komputerowych okręgów nastawczych, 101 prze-
jazdów kolejowo-drogowych wyposażonych w uruchamiane samoczynnie 
urządzenia komputerowe, 847 nowych napędów zwrotnicowych. Na dzień 
31 grudnia 2016 r. eksploatowanych było 27 Lokalnych Centrów Stero-
wania (LCS), cztery LCS z systemem sterowania ruchem kolejowym (srk) 
dedykowanym dla linii mało obciążonych oraz 20 odcinków linii, na których 
odbywało się zdalne sterowanie. W sumie zdalnym sterowaniem objętych 
było 147 okręgów nastawczych o łącznej liczbie 2 585 zwrotnic przelicze-
niowych i 3 175 sygnalizatorów na 1 482 km linii. Przeważająca liczba sta-
cyjnych urządzeń srk była w dostatecznym stanie technicznym.

Obniżenie liczby zdarzeń

Wyniki prac 
modernizacyjnych
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Wykres nr 2 
Okręgi nastawcze w poszczególnych rodzajach stacyjnych urządzeń SRK w 2016 r.

3% 8%

22%

37%

3%

27%
przekaźnikowo-komputerowe

komputerowe

mechaniczne kluczowe

mechaniczne scentralizowane

elektryczne suwakowe

przekaźnikowe

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. liczba urządzeń detekcji stanów awaryjnych 
taboru eksploatowanych na zarządzanych przez PKP PLK S.A. liniach kole-
jowych wzrosła do 204 szt. (192 szt. na koniec 2015 r.), a stan techniczny 
91,6% urządzeń określono jako dobry (w 2015 r. – 83,4%).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na 11 826 km zelektryfikowanych 
linii kolejowych zarządzanych przez Spółkę eksploatowano 24 742 toroki-
lometrów (tkm) sieci trakcyjnej. W 2016 r. w stanie dobrym i dostatecznym, 
tj. pozwalającym na dalszą bezpieczną eksploatację była sieć stanowiąca 
łącznie 66,4% długości eksploatowanej sieci, natomiast sieć stanowiąca 
33,6% była w stanie niezadowalającym i niewłaściwym, tj. pozwalającym 
na jej dalszą eksploatację przy zwiększonym nadzorze diagnostycznym, 
ale wymagającym remontu/modernizacji lub przebudowy z powodu złego 
stanu technicznego. Urządzenia sieci trakcyjnej na długości 13 856 tkm 
(56% eksploatowanej sieci) uniemożliwiały uzyskiwanie prędkości eksplo-
atacyjnych powyżej 120 km/h.

Rozpoczęcie wdrażania systemu GSM-R w Polsce zostało opóźnione w sto-
sunku do terminów wskazanych w Narodowym Planie Wdrażania ERTMS 
z powodu podjętej w 2009 r. decyzji o zmianie beneficjenta projektów zwią-
zanych z wdrożeniem ERTMS/GSM-R oraz przeniesienia odpowiedzialno-
ści za przygotowanie i realizację projektów dot. GSM-R z Telekomunikacji 
Kolejowej sp. z o.o. (dalej: TK sp. z o.o.) do PKP PLK S.A. Wymagało to prze-
prowadzenia zmian organizacyjnych w PKP PLK S.A. w związku z przeję-
ciem zespołu ds. GSM-R z TK sp. z o.o. (wrzesień 2009 r.) oraz weryfikacji 
założeń strategii wdrażania systemu w celu dostosowania ich do uwarunko-
wań PKP PLK S.A. Na opóźnienia w realizacji systemu ERTMS wpływ miały 
także opóźnienia związane z zakończeniem robót warstwy podstawowej 
w ramach inwestycji modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejo-
wych.

Ustalenia kontroli wykazały również, że jedno z podstawowych narzędzi 
zapobiegania wypadkom kolejowym – system Radio-stop – było z powodu 

Opóźnienia 
we wdrażaniu  
systemu GSM-R

Nieuprawnione 
emitowanie sygnału 
Radio-stop
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przestarzałych rozwiązań technologicznych niezabezpieczone przed nie-
uprawnionym użyciem przez osoby trzecie. Wg statystyk, w ostatnich pię-
ciu latach skala nieuprawnionego użycia tego sygnału wzrastała rokrocz-
nie, a działania Spółki ograniczały się do rejestracji takich przypadków 
i prowadzenia postępowań w celu wykrycia sprawców. Skuteczność podej-
mowanych w tym zakresie działań przez KG SOK była niska, m.in. z uwagi 
na brak stosownych uprawnień. Nie prowadzono przy tym działań zwią-
zanych z zabezpieczeniem tego sygnału, natomiast zaplanowano zastąpie-
nie go w przyszłości systemem szyfrowanej komunikacji kolejowej GSM-R 
(od 2023 r.). Jednocześnie system Radio-stop stanowił istotny element bez-
pieczeństwa w ruchu pociągów. Jego użycie w latach 2012–2017 (I półro-
cze) zapobiegło 58 kolizjom pojazdów kolejowych.

NIK przeprowadziła kontrole w pięciu ZLK, w zakresie wypełniania zadań 
związanych z utrzymaniem linii kolejowych w stanie technicznym zapew-
niającym bezpieczeństwo przewozu pasażerów i ładunków oraz ochrony 
porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejo-
wych. 

1) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działal-
ność ZLK w skontrolowanym zakresie. Zakład systematycznie realizował 
plany napraw głównych, bieżących i konserwacji nawierzchni kolejowych, 
podtorza i obiektów inżynieryjnych. Izba nie wniosła także uwag do dzia-
łalności w zakresie monitorowania sprawności techniczno-eksploatacyj-
nej infrastruktury kolejowej oraz udostępniania tras dla pociągów prze-
wożących towary niebezpieczne. Zakład posiadał procedury regulujące 
zasady zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i mienia powierzonego 
kolei do przewozu oraz prowadził w tym zakresie współpracę ze Strażą 
Ochrony Kolei. Stwierdzone w działaniach ZLK nieprawidłowości, obniża-
jące poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych, polegały na niepełnej 
realizacji: zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów inży-
nieryjnych, wykonywanych trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane20 oraz napraw usterek stwierdzonych podczas 
badań diagnostycznych rozjazdów. W związku z ustaleniem wskazanych 
nieprawidłowości NIK skierowała do:

 � Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
polegającego na tym, iż w pięciu przypadkach zarządca infrastruktury 
nie spełnił wymogów utrzymywania obiektów budowlanych w należy-
tym stanie technicznym, tj. budowli (mostów i przepustów) na liniach 
kolejowych, oraz nie zapewnił bezpieczeństwa ich użytkowania, co sta-
nowiło naruszenie art. 61 pkt. 1 w zw. z art. 5 ust 2 Prawa budowlanego 
i stanowi występek określony w art. 91 tej ustawy;

 � Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia polegają-
cego na tym, że zarządca infrastruktury nie spełnił określonego w art. 70 
ust. 1 Prawa budowlanego obowiązku usunięcia stwierdzonych w toku 
kontroli okresowych pięciu obiektów budowlanych, tj. mostów i przepu-

20  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.; dalej: Prawo budowlane.

Wyniki kontroli NIK 
przeprowadzonych  

w PKP PLK ZLK
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stów na liniach kolejowych – nieprawidłowości lub uzupełniania braków 
mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia, co stanowi 
wykroczenie, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości NIK skierowała 
do kierownika ZLK wnioski pokontrolne dot. zrealizowania zaleceń formu-
łowanych po przeglądach obiektów budowlanych oraz wykonania napraw 
usterek stwierdzonych w drodze badań diagnostycznych rozjazdów. Wnio-
ski wdrożone zostały do realizacji.

2) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni

NIK stwierdziła, że ZLK prawidłowo wypełniał zadania w zakresie utrzy-
mania linii kolejowych w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeń-
stwo na obszarze kolejowym, a także w zakresie monitorowania sprawno-
ści techniczno-eksploatacyjnej infrastruktury kolejowej. Na koniec 2016 r. 
stan techniczny 99,7% elementów eksploatowanej infrastruktury kolejo-
wej (tj. obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli oraz urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym) oraz 88,6% linii kolejowych był dobry lub 
dostateczny. Badanie wybranych książek obiektów budowlanych (18) 
wykazało, że obiekty poddawane były kontrolom okresowym, zgodnie 
z przepisami art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Ponadto Zakład prawi-
dłowo wypełniał zadania w zakresie utrzymania infrastruktury pasażer-
skiej, w tym podejmował działania na rzecz poprawy stanu tej infrastruk-
tury, zwłaszcza dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Wszystkie stacje i przystanki osobowe wyposażone były 
w urządzenia infrastruktury pasażerskiej lub inne udogodnienia umożli-
wiające dotarcie na peron pasażerom o ograniczonej możliwości porusza-
nia się, m.in.: dźwigi osobowe, platformy, pochylnie, przejścia w poziomie 
szyn lub z asystą pracownika Zakładu. Zakład nie sprawował bezpośred-
niego nadzoru nad bezpieczeństwem pasażerów, mienia kolejowego i mie-
nia powierzonego kolei. Nadzór w tym zakresie prowadziła KG SOK, z którą 
Zakład współpracował (uczestniczył w patrolach zagrożonych odcinków 
linii kolejowych, kontrolach punktów skupu złomu, kontrolach pracow-
ników w zakresie trzeźwości i środków odurzających, zgłaszał zidentyfi-
kowane zagrożenia i szkody, a także organizował narady dot. bezpieczeń-
stwa z udziałem przedstawicieli KG SOK. Zakład opracował wymagany plan 
ochrony infrastruktury krytycznej i podejmował działania zapobiegające 
sytuacjom kryzysowym oraz sprawował skuteczny nadzór nad bezpieczeń-
stwem przewozów kolejowych.

3) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działal-
ność ZLK w skontrolowanym zakresie. Pozytywnie oceniono:

 � wprowadzenie Planu zapewnienia bezpieczeństwa zawierającego 
m.in. szczegółowe procedury eksploatacyjne przy przewozie towarów 
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niebezpiecznych21 i towarów wysokiego ryzyka22 oraz zakresy kompe-
tencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w tym procesie;

 � powołanie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebez-
piecznych, któremu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych23, Regulami-
nie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecz-
nych oraz „Instrukcji o postępowaniu przy przewozie koleją towarów 
niebezpiecznych Ir-16”, dyrektor ZLK powierzył szereg obowiązków 
mających na celu m.in. zapewnienie skutecznego nadzoru nad prze-
strzeganiem w Zakładzie przepisów regulujących przewóz TN, stoso-
wanie procedur ratowniczych w zakresie wypadków i wydarzeń, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub roz-
ładunku towarów niebezpiecznych oraz opracowanie i aktualizowanie 
planów bezpieczeństwa;

 � zapewnienie w obrębie stacji Częstochowa Towarowa, Łazy i Dąbrowa 
Górnicza Towarowa trzech torów do awaryjnego odstawiania uszko-
dzonych wagonów przewożących TN.

Realizacja powyższych działań skutecznie przyczyniła się do wypełnienia 
obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przewozu koleją 
TN i TWR na obszarze działalności ZLK. Pozytywnie oceniono także wpro-
wadzenie w Zakładzie procedur dotyczących postępowania w sytuacjach 
kryzysowych, których stosowanie w sposób istotny usprawniło prowa-
dzenie działań mających na celu usuwanie i/lub ograniczenie powstałych 
zagrożeń. Przyczyniło się również do zapewnienia bezpieczeństwa prze-
wożonych koleją pasażerów i ładunków. Do poprawy bezpieczeństwa przy-
czyniły się także podejmowane przez ZLK działania remontowo-moder-
nizacyjne i inwestycyjne, o czym świadczy fakt, że liczba wprowadzonych 
na terenie Zakładu ograniczeń prędkości, a także łączna długość linii nimi 
objętych uległa istotnemu zmniejszeniu24. Działania te nie wpłynęły jed-
nak w sposób zasadniczy na poprawę stanu technicznego poszczególnych 
elementów infrastruktury kolejowej ZLK. Stwierdzono bowiem, że w ciągu 
2016 r.:

21  Zwanych dalej: TN. Zgodnie z § 2 ust, 18 – obowiązującej w PKP PLK S.A. – „Instrukcji 
o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych – Ir 16”, TN to materiały lub 
przedmioty, których przewóz transportem kolejowym jest zabroniony albo dopuszczony 
na ściśle określonych warunkach zawartych w przepisach szczególnych, tj. w „Regulaminie dla 
międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych” (zwanym dalej: RID, załączniku 
nr 2 „Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych” do Umowy o międzynarodowej kolejowej 
komunikacji towarowej (SMGS).

22  Zwanych dalej: TWR. Zgodnie z § 2 ust. 19 Instrukcji Ir-16, TWR to towary niebezpieczne 
wysokiego ryzyka, określone w dziale 1.10 RID załącznika nr 2 do SMGS. Natomiast zgodnie 
z pkt 1.10.3.1.1. działu 1.10 RID; TWR to: „to takie towary, które mogą być użyte niezgodnie 
z przeznaczeniem do celów terrorystycznych i które mogą spowodować poważne skutki, 
takie jak liczne ofiary, masowe zniszczenia lub szczególnie w wypadku klasy 7 (materiały 
promieniotwórcze) masowe zakłócenia społeczno-gospodarcze”.

23  Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, ze zm.

24  Ze 106 ograniczeń na odcinku łącznym 53,717 km na dzień 1 stycznia 2016 r. do 51 ograniczeń 
na łącznej długości 15,413 km w dniu 30 czerwca 2017 r.
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 � jedynie o 0,1 p.p. wzrosła długość linii kolejowych, których stan oceniano 
jako „dobry”25, co jednakże miało miejsce przy jednoczesnym wzroście 
o 0,9 p.p. długości linii, których stan oceniano jako „niezadowalający”26;

 � o 8,9% wzrósł udział budynków i budowli, których stan techniczno- eks-
ploatacyjny oceniany był jako „dobry”, lecz wynikało to przede wszyst-
kim z ogólnego spadku liczby takich obiektów z 345 do 256, tj. o 25,8%, 
przy niezmienionej liczbie obiektów w stanie „dobrym”27;

Za nie w pełni zadowalający należy też uznać stan techniczny posiadanych 
przez Zakład obiektów inżynieryjnych, który na koniec 2016 r. w 52,6% 
przypadków oceniany był na „trzy”, a jedynie w 35,9% na „cztery” lub „pięć”.

Kontrola wykazała również nieprawidłowości, które dotyczyły:
 � przeprowadzania i dokumentowania przez pracowników Sekcji eksplo-

atacji przeglądów torowisk28 oraz zabiegów konserwacyjnych i przeglą-
dów urządzeń SRK niezgodnie z obowiązującymi w ZLK instrukcjami, 

 � niedostosowania do uregulowań zawartych w Ramowym regulaminie 
organizacyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych 

struktury organizacyjnej Zakładu, w zakresie umiejscowienia spraw 
związanych z prowadzeniem przewozów TN i TWR.

W sprawach wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości NIK skie-
rowała wnioski pokontrolne do kierownika ZLK, które wdrożone zostały 
do realizacji.

4) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, dzia-
łalność ZLK w skontrolowanym zakresie. W badanym okresie przepro-
wadzono zasadniczą część kontroli diagnostycznych. Kontrole okresowe 
obiektów budowlanych przeprowadziły osoby posiadające wymagane 
uprawnienia. Większość zadań remontowo-modernizacyjnych ujętych 
w planach rzeczowo-finansowych została wykonana, a zadania niepla-
nowe, z uwzględnieniem priorytetów, realizowano w ramach możliwości 
organizacyjno-finansowych. Pociąg ratownictwa technicznego wypełniał 
potrzeby Zakładu w zakresie usuwania skutków zdarzeń kolejowych. Więk-
szość wniosków pokontrolnych Prezesa UTK sformułowanych po kontro-
lach przeprowadzonych w 2016 r. została wykonana, a w jednostkowych 
przypadkach, do czasu planowanego usunięcia nieprawidłowości, podej-
mowano zabezpieczające działania doraźne. Zadania w zakresie ochrony 
środowiska realizowano zgodnie z przepisami. ZLK posiadał pisemne pro-
cedury dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz procedury 
ochrony informacji niejawnych. O zaistniałych zdarzeniach Zakład infor-
mował KG SOK oraz monitorował efekty podjętych przez tę jednostkę dzia-
łań. Prawidłowo udostępniał trasy do przewozu towarów niebezpiecznych. 
Opracował plan zapewnienia bezpieczeństwa przewozu towarów niebez-

25  Z 57,3% na koniec 2015 r. do 57,4% na koniec roku 2016.

26  Z 26,2% na koniec 2015 r. do 27,1% na koniec roku 2016.

27  Na koniec 2015 r. takich obiektów było 100, a na koniec 2016 r. – 97.

28  W okresie objętym kontrolą na terenie działalności ZLK doszło do pięciu wykolejeń pojazdów 
szynowych i dwóch kolizji.
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piecznych wysokiego ryzyka, a dla każdego posterunku ruchu wyznaczył 
tor do przyjmowania i wyprawiania pociągów z tymi towarami.

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości polegały na:
 � nieprzestrzeganiu przyjętego harmonogramu obchodów na wybranych 

do badania czterech odcinkach: linii nr 30 km 3-34.120, linii nr 25 km 
257.587-260.209, linii nr 26 km 62.180-65.700, linii nr 74 km 4.303-10.500 
oraz linii nr 78 km 7.915-10.783;

 � nieusuwaniu na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie obchodów 
torów oraz nieprzeprowadzeniu remontu elektrycznego ogrzewania 
20 rozjazdów;

 � nieprzeprowadzeniu badań natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 
z częstotliwością określoną przepisami prawa. Dyrektor Zakładu pod-
jął wobec zarządców dróg działania, mające na celu wspólne zbadanie 
natężenia ruchu, jednak okazały się one nieskuteczne.

W sprawach wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości NIK skie-
rowała wnioski pokontrolne do kierownika ZLK, które wdrożone zostały 
do realizacji.

5) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

ZLK realizował zadania związane z utrzymaniem linii kolejowych w stanie 
technicznym zapewniającym bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz 
skutecznie monitorował sprawność techniczno-eksploatacyjną infrastruk-
tury kolejowej. Podjęte działania nie doprowadziły jednak do zmniejszenia 
liczby zdarzeń kolejowych. Wdrożone w Zakładzie procedury oraz współ-
praca z KG SOK zapewniały bezpieczeństwo pasażerów i mienia powierzo-
nego kolei do przewozu. ZLK terminowo przeprowadzał okresowe kontrole 
stanu technicznego budynków i obiektów inżynieryjnych.

W wyniku podjętych przez ZLK działań, stan techniczno-eksploatacyjny 
linii kolejowych na koniec 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) uległ nie-
znacznej poprawie. Zmniejszyła się liczba awarii urządzeń detekcji stanów 
awaryjnych taboru z 44 w 2015 r. do 23 w 2016 r. W celu przeciwdziała-
nia zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego stanu linii kolejowych ZLK 
wprowadzał m.in. ograniczenia prędkości pociągów oraz prowadził prace 
remontowo-modernizacyjne. Pomimo realizowanych działań w 2016 r. 
nastąpił 14% wzrost ogólnej liczby zdarzeń kolejowych w stosunku do zda-
rzeń w 2015 r.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, mienia kolejowego i mienia 
powierzonego kolei do przewozu około 19% stacji i przystanków Zakład objął 
monitoringiem wizyjnym i wyposażył je w urządzenia umożliwiające pasaże-
rom z ograniczoną możliwością poruszania wejście na stację lub peron. Sku-
tecznie nadzorował udostępnianie tras pociągom przewożącym towary nie-
bezpieczne.

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości, obniżające poziom bezpieczeń-
stwa przewozów kolejowych na terenie działalności ZLK, polegały na:

 � braku realizacji zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontro-
li stanu technicznego dziewięciu budynków i obiektów inżynieryjnych 
oraz nieterminowym usuwaniu usterek wykazanych w protokołach 
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ze szczegółowego przeglądu sześciu przejazdów kolejowych;
 � przeprowadzeniu dwóch przeglądów utrzymaniowych P3 pojazdów 

kolejowych po terminie określonym w dokumentacji systemu utrzyma-
nia dla wózka motorowego.

W sprawach wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości NIK skie-
rowała wnioski pokontrolne do kierownika ZLK, które wdrożone zostały 
do realizacji.

Wyniki kontroli, przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego w 23 Zakładach Linii Kolejowych wykazały 
szereg nieprawidłowości, obniżających poziom bezpieczeństwa przewozów, 
w tym związanych m.in. z nierzetelnym wypełnianiem przez PKP PLK S.A. 
zadań, w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym:

 � nawierzchni kolejowej i podtorza – w 18 (78%) jednostkach kontrolo-
wanych (jk),

 � urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT) 
– w siedmiu (30%) jk,

 � urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) – w 15 (65%) jk, 
 � sieci trakcyjnej i jej konstrukcji wsporczych – w siedmiu (30%) jk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania w celu usunięcia 
ustalonych nieprawidłowości.

Kontrole stanu technicznego 46 mostów i wiaduktów kolejowych, prze-
prowadzone w 2017 r. na zlecenie NIK – przy udziale Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego – przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego wykazały nieprawidłowości w zakresie utrzymania 38 
(83%) poddanych oględzinom obiektów inżynieryjnych. Stan techniczny 
20 mostów i wiaduktów kolejowych, oceniony został jako nieodpowiedni, 
a w jednym przypadku jako przedawaryjny. Organy nadzoru budowlanego 
podjęły działania w celu wyeliminowania stwierdzonych zagrożeń i zapew-
nienia bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

Na stacjach pasażerskich zarządzanych przez PKP PLK S.A. nie było urządzeń 
wspomagających wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się, tj. urządzeń, o których mowa w pkt 5.3.1.2. oraz 
5.3.1.3. załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014, pomimo 
niedostosowania wysokości i odległości krawędzi peronów od osi toru 
do potrzeb podróżnych. Również pociągi pasażerskie (zestawione z wago-
nów starej generacji) w przeważającej mierze nie były wyposażone w takie 
urządzenia, nie posiadały przy tym monitoringu lub monitoring nie obej-
mował wszystkich składów. Brak dostosowania infrastruktury peronowej 
PKP PLK S.A. do wymogów przywołanego rozporządzenia Komisji (UE) 
utrudniał bezpieczny dostęp pasażerów do pojazdów kolejowych, szcze-
gólnie osób o ograniczonej zdolności poruszania, w przypadku konieczno-
ści pilnego wsiadania lub wysiadania z pociągów niewyposażonych, tak jak 
perony, w stosowne urządzenia (podnośniki, platformy itp.), w tym ewaku-
acji z powodu pożaru lub zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Wyniki oględzin  
stanu technicznego  
linii kolejowych

Wyniki oględzin  
stanu technicznego 
mostów i wiaduktów 
kolejowych

Brak urządzeń 
wspomagających  
wsiadanie do pociągów 
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5.3. Wypełnianie zadań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa na dworcach kolejowych 

W 2015 r. były czynne 582 dworce kolejowe, w tym 218 objętych zostało 
ochroną ze strony KG SOK lub prywatnych agencji ochrony (37%). W dużych 
miastach funkcjonowało 31 dworców, obsługujących ruch międzynarodowy, 
międzywojewódzki i regionalny. W ogólnej liczbie najwięcej było dworców 
lokalnych – 336 obiektów, które obsługiwały osoby podróżujące systematycz-
nie do pracy lub szkół w większych miastach. 

Pomimo obsługiwania na dworcach kolejowych znacznie większej liczby 
pasażerów niż w portach lotniczych, dostęp do kolejowych obiektów dwor-
cowych, w tym największych obsługujących m.in. ruch międzynarodowy, 
był w zasadzie niekontrolowany, w tym m.in. pod kątem zagrożeń terrory-
stycznych. Na przykład – w 2016 r.: 

� łączna liczba startów i lądowań samolotów pasażerskich na lotnisku 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie wynosiła dziennie ok. 750, a pocią-
gów odprawianych dziennie na stacji Warszawa Zachodnia ok. 1000;

� z usług ww. portu lotniczego skorzystało 12,7 mln pasażerów, a z dworca 
Warszawa-Centralna 7 mln podróżnych, jednak szacunkowa liczba osób 
przebywających w tym obiekcie wynosiła 24 mln.

Dworce kolejowe zarządzane były w głównej mierze przez PKP S.A. oraz 
władze samorządowe, przy czym niezaliczenie tych obiektów do elemen-
tów infrastruktury kolejowej (w ustawie o transporcie kolejowym), a tym 
samym nieobjęcie ich systemami zarządzania bezpieczeństwem na kolei 
(SMS), do których tworzenia zobowiązani zostali przewoźnicy kolejowi 
i zarządcy infrastruktury w oparciu o kryteria wynikające z obowiązujących 
przepisów, zdaniem NIK, obniżało w znacznym stopniu poziom bezpieczeń-
stwa podróżnych.

W pierwszym półroczu 2017 r. PKP S.A. posiadała ok. 2 500 kolejo-
wych obiektów dworcowych, z czego 585 dworców wykorzystywanych 
było do obsługi pasażerów, a pozostałe wyłączone zostały z eksploata-
cji. Do końca 2016 r. ok. 300 dworców kolejowych, należących uprzednio 
do PKP S.A., przekazanych zostało samorządom.

Zdjęcia nr 7 i 8 
Kolejowe obiekty dworcowe PKP S.A. w Malborku i Nasielsku
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Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w PKP S.A. wykazały, że spółka 
sprawowała w sposób rzetelny nadzór nad zapewnieniem przestrzega-
nia przepisów porządkowych, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia 
na zarządzanych dworcach kolejowych. W miarę możliwości finansowych 
wypełniała zadania w zakresie utrzymania dworców kolejowych w stanie 
techniczno-eksploatacyjnym zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów 
przebywających na ich terenie. W 2017 r. spółka podjęła działania mające 
na celu opracowanie dla dwóch obiektów kolejowych planów ochrony, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia29. 

Na koniec 2016 r. PKP S.A. zarządzała 613 czynnymi dworcami kolejo-
wymi, w tym 90 zmodernizowanymi lub wybudowanymi od 2012 r. Dworce 
zmodernizowane i nowo wybudowane dostosowane były do obsługi osób 
z ograniczoną zdolnością poruszania się. 

W 2016 r. 123 dworce (19% ogólnej liczby) objęte były stałą ochroną 
fizyczną, a 124 dworce (20%) monitoringiem wizyjnym. Wszystkie czynne 
obiekty dworcowe objęte były przeglądami okresowymi.

W celu poprawy bezpieczeństwa na dworcach w 2016 r., w związku 
ze Światowymi Dniami Młodzieży, podjęto decyzję o zwiększeniu etatów 
dla pracowników ochrony w wybranych obiektach, dokonywano prze-
świetleń bagaży urządzeniami RTG oraz za pomocą bramkowych wykry-
waczy metali, zamknięto skrytki bagażowe, przechowalnie bagażów, pacz-
komaty, pralniomaty. Ponadto wyłączono z użytkowania część parkingów 
znajdujących się w pobliżu dworców kolejowych. Uzyskano także pozwo-
lenia radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbior-
czych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej typu dyspozytorskiego 
dla dworca kolejowego PKP Kraków Główny. Zapewniony został również 
system łączności radiowej TETRA służący do retransmisji danych dla służb 
mundurowych na tym dworcu. 

Spółka zawierała umowy na świadczenie usług ochrony osób i mienia, 
a każdorazowo przy zmianie umów z firmami przeprowadzane były szko-
lenia pracowników ochrony z zakresu postępowania w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowych lub innych zagrożeń.

W celu zapobiegania potencjalnym zamachom terrorystycznym, znajdujące 
się na największych dworcach kolejowych metalowe kosze na śmieci zastą-
piono pojemnikami wykonanymi z tworzywa sztucznego (przezroczystego, 
niekolorowego), z zachowaniem widoczności ich zawartości oraz możliwo-
ścią łatwego dostępu do nich m.in. przez robota pirotechnicznego. Ograni-
czono również liczbę tych pojemników do niezbędnego minimum.

W dniu 9 czerwca 2015 r. PKP PLK S.A. podpisała Porozumienie z pięcioma 
spółkami Grupy PKP, w tym z PKP S.A., w sprawie organizacji systemu 
zarządzania kryzysowego oraz normowania bieżącej pracy eksploatacyjno-
-przewozowej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. oraz 
w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy.

29  Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, ze zm.

Pozytywna ocena 
działalności PKP S.A. 
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W latach 2015–2017 (do dnia 22 maja) odnotowano następującą liczbę zda-
rzeń zarejestrowanych na dworcach kolejowych, związanych z naruszeniem 
przepisów porządkowych, napadami, kradzieżami i zniszczeniem mienia: 
w 2015 r. – 549, w 2016 r. – 1 193, w 2017 r. – 432. W 2016 r. na dworcach 
ujawnionych zostało 69 przypadków kradzieży, 42 przypadki bójek i pobić, 
22 przypadki chuligańskich wybryków. Wykryto 64 przypadki fałszywych 
alarmów pożarowych, 35 pożarów. Z udziałem Policji wykryto 800 przypad-
ków pozostawienia bagażu. Liczba negatywnych zdarzeń zarejestrowanych 
na dworcach kolejowych w 2016 r. wzrosła o 644 w porównaniu do liczby 
zdarzeń zarejestrowanych w 2015 r., tj. ponad dwukrotnie. W zakresie zagro-
żeń terrorystycznych, w 31 wykrytych przypadkach występowały informacje 
o ładunku niebezpiecznym. Należy jednak zaznaczyć, że wg wyjaśnień Dyrek-
tora Biura Zarządu PKP S.A. „(…) wzrost liczby zdarzeń nie oznacza spadku 
poziomu bezpieczeństwa na dworcach kolejowych, lecz że zwiększa się wykry-
walność zdarzeń, dzięki wprowadzonej ochronie fizycznej (…) oraz obowiązu-
jącym procedurom dot. reagowania na zdarzenia nadzwyczajne”.

W ramach działań podejmowanych w związku ze zdarzeniami, pracownicy 
Spółki przekazywali informacje do służb właściwych ze względu na charak-
ter danego zdarzenia (Policji, KG SOK, Straży Miejskiej).

W 2016 r. stałą ochroną fizyczną sprawowaną przez agencje ochrony 
objętych było 150 dworców, a w I półroczu 2017 r. 153 dworce. Ponadto 
124 dworce (20%) objęte były monitoringiem wizyjnym. W odniesieniu 
do 2015 r. nastąpił wzrost o siedem dworców, które objęto stałą ochroną 
fizyczną i monitoringiem.

Pracownicy spółki przeprowadzili w 2016 r. 7 419 kontroli przestrzegania 
przez agencje ochrony wymagań określonych w „Księdze Standardów Pracy 
dla Agencji Ochrony obecnych na dworcach kolejowych i nieruchomościach 
PKP S.A.”. W 352 kontrolach (4,7%) wykazane zostały nieprawidłowości. 
W 2017 r. (do 24 maja) przeprowadzono 2 209 kontroli, a w przypadku 69 
(3,1%) stwierdzono nieprawidłowości. 

Pracownicy spółki przeprowadzili w 2016 r. ponadto 69 kontroli w opar-
ciu o „Procedurę kontroli poziomu bezpieczeństwa dworców PKP S.A., 
dotyczącą obszarów narażonych na zagrożenia terrorystyczne”. W przy-
padku 15 kontroli (około 22%) stwierdzono nieprawidłowości. W 2017 r. 
(do 24 maja) wdrożono 45 kontroli, które w 14 przypadkach (31%) ujaw-
niły nieprawidłowości w ww. zakresie.

W 2016 r. odnotowano ogółem 34 zdarzenia odnoszące się do zagrożenia 
terrorystycznego. W pierwszym półroczu wystąpiło 29 zdarzeń, 25 z nich 
dotyczyło otrzymanej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 
na dworcach kolejowych. Pozostałe cztery odnosiły się do następujących 
sytuacji:

 � nietrzeźwy mężczyzna na dworcu Wrocław Główny twierdził, że ma na sobie 
ładunki wybuchowe, wezwano Policję, a mężczyzna został zatrzymany;

 � pracownik ochrony na dworcu Wrocław Mikołajów ujawnił pozostawioną 
przed wejściem głównym do dworca gaśnicę, która budziła podejrzenia 
pracownika, powiadomiono Policję i SOK;

Zdarzenia na dworcach 
kolejowych

Działania dotyczące 
zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym.
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 � policja otrzymała informację, że w pociągu PR nr 43606 relacji Bielsko-
-Biała Główna – Wadowice prawdopodobnie znajduje się pasażer, który 
wysyła SMS-y do przewoźnika i dyżurnego ruchu z informacją o ładun-
ku wybuchowym, który znajduje się w tym pociągu. Na stacji w Kętach 
podróżni zostali ewakuowani z pociągu. Alarm był fałszywy;

 � w zawiązku z eksplozją ładunku wybuchowego we Wrocławiu (na terenie 
miejskim) powiadomiono ochronę dworców Premium oraz wszystkich 
zarządców i administratorów nieruchomości o zwróceniu szczególnej 
uwagi na pozostawione bez opieki bagaże na obszarach dworców, tere-
nach przyległych i pozostałych nieruchomościach kolejowych.

W drugim półroczu 2016 r. wystąpiło pięć zdarzeń. W przypadku czte-
rech otrzymano informację o podłożeniu ładunku wybuchowego. W jed-
nym przypadku ochrona dworca Kraków Główny powiadomiła SOK i Policję 
o mężczyźnie znajdującym się w hali dworca pomiędzy peronem nr 3 i 4, 
który wyjął z plecaka przedmiot przypominający pistolet.

W 2017 r. (do dnia 31 maja) odnotowano ogółem sześć zdarzeń odnoszą-
cych się do zagrożenia terrorystycznego. Dwa z nich dotyczyły otrzymanej 
informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na dworcach kolejowych. 
Pozostałe cztery dotyczyły następujących sytuacji:

 � nieznany sprawca wrzucił plecak do przedziału służbowego pociągu 
stojącego na peronie nr 5 TLK nr 84102. Mężczyzna wrzucając plecak 
krzyczał, że w środku jest bomba, powiadomiono KG SOK, Policję, Pań-
stwową Straż Pożarną. Zdarzenie miało miejsce bez wpływu na funk-
cjonowanie dworca;

 � obsługa pociągu KM nr 10943 ujawniła pozostawiony pakunek z napisem 
„bomba”; wstrzymano ruch pociągów, ewakuowano podróżnych z pocią-
gu i peronu, na miejsce wezwano patrol rozpoznania pirotechnicznego;

 � do pracownika ochrony na antresoli peronu „retro” zgłosił się mężczy-
zna oznajmiając, że w jednym z bagaży posiada ładunek wybuchowy; 
powiadomiono Policję oraz KG SOK, na miejsce wezwano patrol rozpo-
znania pirotechnicznego;

 � podczas postoju pociągu TLK nr 38170 zarządzono ewakuację 
ok. 450 podróżnych, do zdarzenia doszło w związku z interwencją dru-
żyny konduktorskiej oraz KG SOK wobec nietrzeźwego i agresywnego 
podróżnego. Mężczyzna pozostawił w składzie pociągu walizkę i plecak, 
a oddalając się z miejsca zdarzenia oznajmił, że umieścił materiał wybu-
chowy. Na miejsce przybyła Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogoto-
wie Ratunkowe oraz patrol rozpoznania pirotechnicznego.

Inną kategorię zdarzeń stanowiły przypadki pozostawienia na dworcach 
kolejowych bagażu bez opieki. Ujawnienie takiego bagażu skutkowało 
wezwaniem na miejsce Policji, a w niektórych okolicznościach ewakuacją 
obiektu. Od 2016 r. odnotowano 911 zdarzeń związanych z pozostawieniem 
bagażu bez opieki (do 31 maja 2017 r. było 346 przypadków).
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Kontrole 238 kolejowych obiektów dworcowych30, przeprowadzone 
w 2017 r. na zlecenie NIK przez Państwową Straż Pożarną wykazały nie-
prawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów ppoż. oraz wystę-
powania innych zagrożeń na 175 (74%) dworcach. Stwierdzone niepra-
widłowości wskazywały na niedostateczne przygotowanie części tych 
obiektów do prowadzenia działań ratunkowych oraz ewakuacji pasażerów 
i osób postronnych, w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń, 
w tym o charakterze terrorystycznym. Przeprowadzone oględziny wyka-
zały bowiem m.in. brak:

 � zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru oraz zasięgu hydrantów na 43 
(18%) skontrolowanych dworcach kolejowych (dk),

 � wymaganej drożności, awaryjnego oświetlenia i zabezpieczenia przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych na 32 (13%) dk, 

 � sprawności dźwiękowego systemu ostrzegawczego lub systemu sygna-
lizacji pożarowej na 20 (8%) dk.

Na 62 (26%) dworcach kolejowych stwierdzono brak lub niewłaściwe 
oznakowanie m.in.: dróg i wyjść ewakuacyjnych, kierunków ewakuacji, 
drogi pożarowej, miejsca usytuowania hydrantów lub gaśnic.

5.4. Wypełnianie zadań w zakresie utrzymania pojazdów 
kolejowych w stanie techniczno-eksploatacyjnym 
zapewniającym bezpieczeństwo przewozów

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK u pięciu przewoźników kole-
jowych (w tym czterech pasażerskich) wykazały, że skontrolowane spółki 
wypełniały, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, zadania w zakresie 
nadzoru nad utrzymaniem taboru w stanie technicznym zapewniającym 
bezpieczeństwo przewozów pasażerów i ładunków. Nie wyeliminowały 
jednak w pełni działań niezgodnych z systemami zarządzania bezpieczeń-
stwem na kolei (SMS), w tym m.in. nieprawidłowości związanych z nieter-
minowym: dokonywaniem przeglądów technicznych pojazdów kolejowych, 
usuwaniem usterek, przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających wie-
dzę pracowników związaną z realizacją przewozów oraz przestrzeganiem 
czasu pracy maszynistów i pracowników drużyn konduktorskich.

30  Kontrole obejmowały dworce należące zarówno do PKP S.A., jak i innych zarządców.
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Infografika nr 8 
Liczba pasażerów przewiezionych koleją, w latach 2016–2017

(Za 2017 r. podano dane szacunkowe)
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 

Przewozy Regionalne (POLREGIO) to największy przewoźnik pasażerski 
w Polsce, użytkujący ok. 800 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) 
oraz ponad 120 spalinowych zespołów trakcyjnych i wagonów silniko-
wych (określanych mianem „szynobusów”). Spółka eksploatuje zarówno 
pojazdy własne (w zdecydowanej większości są to pojazdy kilkudziesię-
cioletnie, wymagające modernizacji lub wymiany) oraz te, które użyczane 
są przez samorządy poszczególnych województw. Pojazdy kolejowe będące 
własnością ̨samorządów – organizatorów publicznego transportu kolejo-
wego w regionie są w większości stosunkowo nowe, zakupione niedawno 
(w tej lub poprzedniej dekadzie) i wyprodukowane przez polskich przed-
siębiorców. Przewoźnik do 2020 r. planuje modernizację 36 jednostek 
typu EN57, jednej lokomotywy i czterech wagonów, a także zakup sied-
miu nowych EZT i trzech nowych pojazdów spalinowych. Eksploatowane 
od dawna pojazdy serii EN57 są całkowicie zdekapitalizowane, posia-
dające niedogodności dla pasażerów (wysoka podłoga, brak urządzeń 
dedykowanych osobom niepełnosprawnym, nadmierny hałas, mało este-
tyczne wnętrze, często nieszczelne okna i niesprawne ogrzewanie), a jed-
nocześnie są przystosowywane do jazdy z prędkością ̨100–110 km/godz.  
Najstarszy czynny pojazd serii EN57 będący własnością przewoźnika 
pochodził z 1962 r.

Przewozy Regionalne  
sp. z o.o.
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Zdjęcia nr 9 i 10 
Elektryczne zespoły trakcyjne „POLREGIO”

Źródło: Przewozy Regionalne sp. z o.o.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, dzia-
łalność Przewozów Regionalnych w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa przewozu pasażerów oraz ochrony porządku w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych, w latach 2016–2017 (I półrocze). Spółka spełniała 
wymagania dotyczące prowadzonej działalności i świadczenia usług prze-
wozowych. Posiadała status licencjonowanego przewoźnika kolejowego, 
w zakresie przewozu osób i rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyj-
nych. Legitymowała się stosownymi dokumentami, w tym aktualnym cer-
tyfikatem bezpieczeństwa wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem 
(SMS), zaakceptowanym przez Prezesa UTK. Stosowała określone w SMS 
i wymagane przepisami procedury oraz procesy, w tym wypełniała zada-
nia w zakresie utrzymania pojazdów w stanie techniczno-eksploatacyjnym 
zapewniającym bezpieczeństwo przewozów.

W skontrolowanym zakresie NIK stwierdziła następujące nieprawidłowo-
ści, które jakkolwiek miały wpływ na obniżenie jakości realizowanych przez 
spółkę przewozów, to nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego:

 � niesprawne elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne na pojazdach 
kolejowych oraz niesprawne urządzenia monitorowania składów;

 � brak skutecznych działań w obszarze wyposażenia wagonów w środki 
techniczne służące bezpieczeństwu, komfortowi podróżnych i obsłudze 
osób o ograniczonej zdolności poruszania, szczególnie taboru najstar-
szego – w tym wagonów typu BHP i 120A;

 � stosowanie nieaktualnej w części „Instrukcji o sposobie wypełniania 
i trybie postępowania z kartą pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów 
na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych” (nieuaktualnienie 
zapisów dot. m.in. struktury zarządzania w części opisowej SMS).

W celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości skierowane zostały 
do kierownika jednostki kontrolowanej wnioski pokontrolne, które wdro-
żone zostały przez spółkę do realizacji. NIK wnosiła o:

1. Cykliczną weryfikację zapisów SMS pod względem ich aktualizacji.

2. Wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem czynności utrzymaniowych 
podczas wykonywania przeglądów okresowych pojazdów kolejowych.
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3. Weryfikację przyjętych do stosowania przez spółkę regulacji wewnętrz-
nych, określających zasady działania w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa przewozów kolejowych, pod względem ich aktualizacji 
i poprawności merytorycznej.

4. Podjęcie działań mających na celu przeszkolenie w zakresie udzielania 
pomocy przedlekarskiej, w szczególności z zakresu wykonywania czyn-
ności ratunkowych, w tym posługiwania się defibrylatorem AED, pra-
cowników wszystkich drużyn konduktorskich.

W 2016 r. UTK przeprowadził u przewoźnika 133 kontrole w zakresie dot. bez-
pieczeństwa przewozów kolejowych, w ramach których ujawniono 256 nie-
prawidłowości. Liczba ta uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku 
do 2015 r., w którym na 139 kontroli stwierdzono 265 nieprawidłowości.  
Najczęściej występujące nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem to:

 � nieprecyzyjne zapisy dot. znajomości odcinków linii kolejowych w karcie 
znajomości szlaków oraz znajomości typów pojazdów (19 przypadków),

 � uszkodzone: drzwi, siedzisko fotela, mechanizm otwierania okien (14),
 � brak tablic kierunkowych wewnętrznych, zewnętrznych lub brak wszyst-

kich wymaganych informacji w pojazdach kolejowych (11),
 � niezachowanie cykli przeglądowych (11),
 � brak nadzoru nad dokumentacją związaną z dopuszczeniem pojazdu 

kolejowego do eksploatacji (osiem),
 � wypełnienie karty próby hamulca dla EZT przed zakończeniem mającej 

się odbyć próby działania układu hamulcowego i urządzeń pneumatycz-
nych lub wypełnienie jej niezgodnie z wymaganiami (siedem).

Ujawnione przez UTK uchybienia zostały usunięte przez przewoźnika31.

Koleje Mazowieckie – przewoźnik eksploatował ponad 230 EZT, ponad 20 
„autobusów szynowych”, 13 lokomotyw elektrycznych oraz – jako jedyny 
w Polsce – 59 wagonów piętrowych typu push-pull. Od kilku lat spółka pro-
wadzi szeroko zakrojony program modernizacyjny elektrycznych zespołów 
trakcyjnych EN57, a także pozyskała łącznie 38 nowych EZT. Plany przewoź-
nika przewidują do 2022 r. zakupy: 55 pięcioczłonowych, 10 dwuczłonowych 
oraz modernizację 39 EZT. W I połowie 2016 r. ponad 70% pojazdów Kolei 
Mazowieckich to składy nowe lub zmodernizowane.

Zdjęcia nr 11 i 12 
Elektryczne zespoły trakcyjne Kolei Mazowieckich

Źródło: Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.

31  Z wyjątkiem dwóch dot. wniosków pokontrolnych, które były w trakcie realizacji podczas kontroli NIK.

Koleje Mazowieckie  
sp. z o.o.
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NIK oceniła, że działalność Kolei Mazowieckich doprowadziła, w latach 
2016–2017 (I półrocze), do poprawy bezpieczeństwa pasażerów przewo-
żonych pociągami eksploatowanymi przez spółkę. Wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa przewozów miały działania przewoźnika związane z: 

 � określeniem zasad utrzymania pojazdów kolejowych i zatrudniania pra-
cowników na stanowiskach związanych z brk, w procedurach systemu 
zarządzania bezpieczeństwem (SMS);

 � ustaleniem wymaganych kwalifikacji zawodowych dla pracowników 
uczestniczących w procesie przewozów kolejowych; 

 � właściwym nadzorem nad realizacją przewozów kolejowych, w tym prze-
prowadzaniem kontroli i audytów wewnętrznych w zakresie wykonywa-
nia zadań związanych z utrzymaniem pojazdów kolejowych we właści-
wym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz wypełnianiem obowiąz-
ków służbowych przez pracowników;

 � rzetelnym wypełnianiem zadań w zakresie ochrony pasażerów przed 
napadami, kradzieżami, zniszczeniem mienia oraz zagrożeniami o cha-
rakterze terrorystycznym;

 � ustaleniem zasad i podjęciem współpracy, w zakresie określonym w prze-
pisie art. 58 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, ze Strażą Ochrony 
Kolei i Policją.

NIK stwierdziła jednak, że pomimo ww. działań spółka nie wyeliminowała 
nieprawidłowości związanych z nieterminowym przeprowadzaniem prze-
glądów technicznych pojazdów kolejowych (w poziomie P1 i P2). Nie prze-
prowadziła także, w obowiązującym terminie, egzaminów sprawdzających 
wiedzę dla pięciu pracowników wykonujących zadania związane z realiza-
cją przewozów kolejowych oraz kontroli czasu pracy drużyn konduktor-
skich. 

W celu wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości skierowane zostały 
do kierownika jednostki kontrolowanej wnioski pokontrolne, które wdro-
żone zostały przez spółkę do realizacji. NIK wnosiła o:

1. Przestrzeganie terminów przeglądów utrzymania pojazdów kolejowych, 
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych eksploatacji pojazdów.

2. Przestrzeganie terminów, określonych w Instrukcji KMa-5a z 2015 r., 
przy przeprowadzaniu egzaminów okresowych pracownikom związa-
nych z brk oraz prowadzących pojazdy kolejowe spółki.

3. Planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych czasu pracy dru-
żyn konduktorskich, zgodnie z procedurą Planowania i realizacji kon-
troli wewnętrznych.

W 2016 r. UTK przeprowadził w spółce 43 kontrole w zakresie dot. bezpie-
czeństwa przewozów kolejowych, w ramach których ujawniono 24 niepra-
widłowości polegające m.in. na:

 � braku dokumentacji uprawniających do prowadzenia ruchu (prawa 
kierowania pojazdem kolejowym, kart znajomości odcinka linii kolejo-
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wej, karty znajomości obsługi pojazdów przez maszynistę) oraz braku 
potwierdzenia znajomości odcinków linii kolejowej (sześć przypadków),

 � włączeniu do ruchu EZT z niedziałającym mechanizmem samoczynnego 
otwierania i zamykania drzwi wejściowych i międzywagonowych (trzy),

 � braku sprawności Intercomu (trzy),

 � niezgodnym z wymaganiami wypełnianiem kart próby hamulca i urzą-
dzeń pneumatycznych (jeden).

NIK sprawdziła sposób realizacji wniosków pokontrolnych UTK dot. wyeli-
minowania pięciu stwierdzonych nieprawidłowości i stwierdziła, że spółka 
niezwłocznie je usunęła.

Koleje Dolnośląskie – przewoźnik regionalny eksploatujący wyłącznie tabor 
będący w części własnością samorządu województwa, a w części jego własno-
ścią (łączna wielkość́ parku taborowego spółki to 20 EZT i 25 pojazdów spa-
linowych). W ostatnim czasie przewoźnik pozyskał 10 pojazdów serii 31WE 
oraz sześć pojazdów serii 36WE (wszystkie z „rodziny” pojazdów Impuls, 
wyprodukowane przez Newag Nowy Sącz), a także cztery dwuczłonowe spa-
linowe zespoły trakcyjne SA139 Link, dostarczone przez Pesę Bydgoszcz. 

Zdjęcia nr 13 i 14 
Elektryczne zespoły trakcyjne Kolei Dolnośląskich

Źródło: Koleje Dolnośląskie S.A.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność 
Kolei Dolnośląskich w latach 2016–2017 (I półrocze), w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Przewoźnik wdrożył system 
zarządzania bezpieczeństwem (SMS), który opisywał podstawowe zadania 
i procesy mające zapewnić bezpieczną realizację przewozów pasażerskich 
i eksploatację pojazdów kolejowych. Zapisy przyjętych w SMS procedur bez-
pieczeństwa były powiązane z wdrożonymi instrukcjami wewnętrznymi obo-
wiązującymi w spółce. Przewoźnik wprowadził mechanizmy nadzoru nad 
realizacją procesu przewozowego i utrzymaniem taboru kolejowego. Działa-
nia w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych przyniosły efekty w postaci 
braku zdarzeń kolejowych spowodowanych ich stanem technicznym. Wdra-
żane działania naprawcze i korygujące spowodowały zmniejszenie liczby 
zdarzeń kolejowych zawinionych przez pracowników przewoźnika. Pociągi 
Kolei Dolnośląskich przystosowane były do obsługi osób z ograniczoną zdol-
nością poruszania się, a personel był przeszkolony w zakresie obsługi tych 
pasażerów. Przyjęto i realizowano procedury związane z organizowaniem 
działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w eksploatowanych 

Koleje Dolnośląskie S.A.
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pociągach. Przewoźnik zatrudniał na stanowiskach związanych z prowadze-
niem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego pracowników, którzy spełniali 
wymagania ustawowe (w zakresie kwalifikacji i stanu zdrowia). Prowadził 
przy tym działania w celu podnoszenia kwalifikacji personelu.

Ustalone przez NIK nieprawidłowości w działaniach Kolei Dolnośląskich 
polegały na niepełnej realizacji planów kontroli i audytów bezpieczeństwa 
oraz niedostatecznym nadzorze nad bieżącą aktualizacją SMS, sporządza-
niem planów i harmonogramów kontroli wewnętrznych, terminową realiza-
cją cyklów naprawczych. W celu wyeliminowania nieprawidłowości skiero-
wane zostały do kierownika jednostki kontrolowanej wnioski pokontrolne, 
które wdrożone zostały przez spółkę do realizacji. NIK wnosiła m.in. o:

1. Dokonanie aktualizacji obowiązującego u przewoźnika systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem, w zakresie organizacji i funkcjonowania 
spółki, przywoływanie aktualnych przepisów w księdze SMS i procedu-
rach bezpieczeństwa.

2. Ujednolicenie uregulowań zawartych w procedurach bezpieczeństwa 
z przepisami instrukcji wewnętrznych związanych z tymi procedurami, 
w celu zapewnienia ich spójności, przy uwzględnieniu opisanych niepra-
widłowości oraz przepisów zawartych w instrukcjach.

3. Zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem i wdrażaniem planów kon-
troli poprzez egzekwowanie prawidłowego sporządzania, zatwierdzania 
i wdrażania planów kontroli, planów audytów, harmonogramów i pla-
nów dot. cyklów przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych.

4. Egzekwowanie terminów lub przebiegów, przewidzianych w DSU cykli 
przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych.

5. Dostosowanie planów kontroli oraz audytów do posiadanych zasobów 
kadrowych oraz zwiększenie nadzoru nad realizacją przedmiotowych 
planów w zakresie i terminach w nich przewidzianych.

6. Egzekwowanie wymaganej w przepisach wewnętrznych formy sporzą-
dzania sprawozdań z realizacji planów kontroli oraz audytów wewnętrz-
nych i zewnętrznych.

7. Wprowadzenie do procedur bezpieczeństwa i uregulowań wewnętrz-
nych obowiązku sporządzania i przedkładania oświadczeń maszynistów 
wymaganych na podstawie przepisów art. 22ca ust. 1 i 2 ustawy o trans-
porcie kolejowym. 

W 2016–2017 (I półrocze) UTK przeprowadził w spółce dziewięć kontroli 
w zakresie dot. bezpieczeństwa przewozów kolejowych. W ostatniej kon-
troli – przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. inspektorzy UTK stwierdzili 
łącznie 26 nieprawidłowości, w tym m.in.: usterki urządzenia INTERKOM32 
w dwóch pojazdach typu SA 135, brak części kart pomiarowych i protoko-
łów z czynności utrzymaniowych wymaganych podczas przeglądów okre-
sowych wykonywanych zgodnie z dokumentacją DSU lub stosowanie nie-
aktualnych wzorów tych dokumentów – 12 przypadków. Prezes Zarządu 

32  Urządzenie do nawiązywania kontaktu z przestrzeni pasażerskiej z kabiną maszynisty.
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Spółki wyjaśnił, że nieprawidłowości związane z dokumentacją wykona-
nych przeglądów spowodowane były doręczeniem do przewoźnika decyzji 
Prezesa UTK dotyczących zatwierdzenia nowych DSU, po terminie wyko-
nania przeglądów wg uprzednio obowiązującej dokumentacji. Uszkodzone 
urządzenia INTERKOM skierowane zostały niezwłocznie przez przewoź-
nika do naprawy.

PKP Intercity – przewoźnik posiadał prawie 300 lokomotyw elektrycznych, 
ponad 60 spalinowych, 74 EZT oraz użytkował ok. 1 300 wagonów podczas 
sezonu wakacyjnego w 2016 r. Cześć wagonów PKP Intercity była wyłą-
czona z eksploatacji. Przewoźnik deklarował, że optymalna liczba potrzebna 
to obsługi pociągów spółki to ok. 1 450 wagonów i ten stan, po zintensyfiko-
waniu napraw oraz modernizacji, ma zostać́ osiągnięty pod koniec 2018 r. 

W ostatnim czasie przewoźnik zrealizował wielkie inwestycje taborowe 
– zakup 20 EZT typu ED 250 (Pendolino), 20 EZT typu Flirt3 oraz 20 EZT 
typu Dart. Dodatkowo zakup 10 lokomotyw spalinowych typu Gama oraz 
modernizacja lokomotyw typu SM42 oznaczał znaczące zmiany w taborze 
eksploatowanym przez spółkę̨. Jednak zaniechania w modernizacji taboru 
kolejowego w Polsce, jakie miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu spra-
wiły, że problemem dla przewoźnika stały się wagony, których średni wiek 
przekracza 24 lata i które wymagają pilnej modernizacji. Ponadto na ogólną 
liczbę taboru 2 315, ok. 990 wagonów PKP Intercity stanowiły pojazdy nie-
czynne (42,7%), a liczba usterek wykazana w dokumentacji ich utrzymania 
w 2016 r. wyniosła 4 353.

Zdjęcia nr 15 i 16 
Elektryczny zespół trakcyjny Pendolino i lokomotywy

Źródło: PKP Intercity S.A.

NIK oceniła pozytywnie działalność PKP Intercity w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa przewozów kolejowych w latach 2016–2017 (I półrocze). 
Stwierdzono, że przyjęty w spółce system zarządzania bezpieczeństwem 
(SMS) zabezpieczał wypełnianie zadań związanych z nadzorem nad utrzy-
maniem pojazdów kolejowych w stanie technicznym zapewniającym bez-
pieczeństwo przewozów. Analiza dokumentacji SMS, stosowania przyję-
tych procedur oraz statystyki wypadków z udziałem taboru przewoźnika, 
a także wyniki oględzin taboru potwierdziły poprawne funkcjonowanie 
przyjętego SMS. Spółka realizowała zadania w zakresie utrzymania pojaz-
dów kolejowych w odpowiednim stanie techniczno-eksploatacyjnym zgod-
nie z określonymi w planach potrzebami i w miarę możliwości finansowych. 
Pozytywnie oceniono inicjatywę wdrożenia w 2016 r. sytemu zarządzania 

PKP Intercity S.A.
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jakością dla wszystkich uruchamianych pociągów, mającą na celu poprawę 
procesu przewozu poprzez ograniczenie liczby awarii pojazdów kolejowych 
w drodze. Przyjęty w PKP Intercity system szkoleń zawodowych wszyst-
kich grup pracowniczych obejmował swoim zakresem problematykę bez-
pieczeństwa przewozów kolejowych. Ponadto szkolenia drużyn konduktor-
skich dotyczyły m.in. obsługi osób o ograniczonej zdolności poruszania się, 
problematyki udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zachowa-
nia w sytuacjach zagrożenia działaniami terrorystycznymi. Spółka podejmo-
wała działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, m.in. poprzez 
zatrudnianie firm ochroniarskich w pociągach, w których istniało podwyż-
szone ryzyko popełnienia przestępstw, głównie przeciwko mieniu pasaże-
rów. Zapewniała także niezbędną ochronę użytkowanych obiektów zaplecza 
technicznego. Współpracowała również w tym zakresie z zarządcą infra-
struktury oraz Policją i Strażą Graniczną.
W 2016 r. UTK przeprowadził w spółce 218 kontroli w zakresie: nadzoru 
nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kole-
jowym, stanu technicznego pojazdów kolejowych wykorzystywanych 
w przewozach pasażerskich, nadzoru nad prawidłowością wystawiania 
i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz dokumentacji pracowników 
związanych z brk. Stwierdzone w ramach tych kontroli nieprawidłowości 
dotyczyły m.in.: usterek drzwi czołowych i bocznych oraz wystawienia dla 
kierowników pociągów upoważnień do dokonywania określonych czynno-
ści, w sposób nieprecyzyjny (bez określenia typu eksploatowanego pojazdu 
kolejowego). 

PKP Cargo jest najbardziej znaczącym przewoźnikiem towarowym, dys-
ponującym zdecydowaną większością lokomotyw i wagonów towarowych 
w Polsce. Na koniec I półrocza 2017 r. przewoźnik dysponował ponad 60 tys. 
wagonów, z których ponad 50 tys. stanowiły wagony w wieku przekraczają-
cym 26 lat, a ponad 18 tys. wyłączonych było z ruchu ze względu na nieod-
powiedni stan techniczny. Posiadał 2 277 lokomotyw, w tym 1 942 w wieku 
przekraczającym 26 lat. Ze względu na zły stan techniczny 1 233 lokomo-
tywy wyłączone były z eksploatacji. W ostatnich latach przewoźnik prowa-
dził program modernizacyjny lokomotyw spalinowych typu SM42, SU45 
(do ST45), ST44 oraz SU46 (do ST46) oraz elektrycznych typu ET22, EU07, 
ET41. Nie były natomiast modernizowane lokomotywy ET40, które zostały 
przeznaczone do złomowania. Na sprzedaż przeznaczył także lokomotywy 
spalinowe typu ST43 oraz cześć lokomotyw typu SM42 i SU45. Przewoź-
nik docelowo chce mieć czynnych 1 500 zmodernizowanych lokomotyw. 
W 2016 r. PKP Cargo realizowało umowę̨ na dofinasowanie ze środków Unii 
Europejskiej projektu pt. „Zakup i dostawa nowo budowanych wagonów 
platform 80’ do przewozu kontenerów”. Przedsięwzięcie zakładało zakup 
przez PKP CARGO 330 platform kontenerowych 80’ serii Sggrss na pod-
stawie umowy zawartej z Europejskim Konsorcjum Kolejowym „Wagon” 
sp. z o.o. Pierwsza grupa 40 szt. wagonów została przekazana przez produ-
centa w 2013 r., a w 2014 r. dostarczono 210 szt. 

PKP Cargo S.A.
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Zdjęcia nr 17 i 18 
Tabor towarowy

 

Źródło PKP Cargo S.A.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, pro-
wadzoną przez PKP Cargo działalność w latach 2016–2017 (I półrocze) 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Spółka 
spełniała warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające:

 � bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację 
pojazdów kolejowych,

 � utrzymanie pojazdów kolejowych w stanie technicznym zapewniającym 
bezpieczeństwo przewozów towarowych;

 � ochronę przewożonych ładunków w pociągach przed napadami, kradzie-
żami, oraz zagrożeniami o charakterze terrorystycznym.

W PKP Cargo prowadzone były działania dla zapewnienia bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych, w tym właściwego stanu technicznego eksploato-
wanego taboru i kwalifikacji pracowników na stanowiskach związanych bez-
pośrednio z obsługą pociągów (w szczególności maszynistów) w ramach 
wprowadzonych systemów: zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS) 
i zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych (MMS). Pomimo tych dzia-
łań wzrastała liczba wypadków z przyczyn leżących po stronie spółki (spo-
wodowanych stanem technicznym taboru kolejowego): w 2015 r. było ich 
sześć, w 2016 r. siedem, a w I połowie 2017 r. pięć. Wzrosła również liczba 
wypadków spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem kierujących 
lokomotywami, tj. wypadków kategorii: 04, 05, 06, 0733: w 2015 r. było ich 
pięć, a w 2016 r. sześć (w I połowie 2017 r. trzy). W badanym okresie, w dzia-
łalności PKP Cargo, nie wystąpiły poważne wypadki, tj. nie było ofiar śmier-
telnych, osób ciężko rannych w ww. zdarzeniach kolejowych. 

W 2016 r. monitoringiem34 (realizowanym przez jednostki organizacyjne 
spółki) objętych było 2 371 spośród 248 940 (0,95%) eksploatowanych 
pociągów PKP Cargo, a ochroną fizyczną (realizowaną tylko w ramach umów 
z innym podmiotem) objętych było 0,01% (24) eksploatowanych pociągów 

33  Wskazane kategorie oznaczają: 04 – niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem 
„Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego 
bez wymaganego zezwolenia; 05 – niezachowanie ostrożności po minięciu przez pojazd 
kolejowy samoczynnego semafora odstępowego wskazującego sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy 
po uprzednim zatrzymaniu się przed tymi sygnałami; 06 – przekroczenie największej dozwolonej 
prędkości jazdy; 07 – wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
pociągów.

34  Łączny monitoring wszystkich przewożonych towarów na grupach odjazdowych oraz w trakcie 
przejazdu.
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spółki. W I półroczu 2017 r. monitoringiem (realizowanym tylko przez jed-
nostki organizacyjne spółki) objętych było 1 162 spośród 127 641 (0,91%) 
pociągów eksploatowanych przez PKP Cargo, a ochroną fizyczną (realizo-
waną tylko w ramach umów z innym podmiotem) objętych było 246 (0,19%) 
pociągów. W 2016 r., w porównaniu z 2015 r. 

 � zmalała: liczba kradzieży przesyłek, ładunków kolejowych o 441 szt. 
(36,1%), w tym w wyniku napadów na pociągi35 o 55 szt. (12,8%) oraz 
wartość skradzionych towarów o 1 483,05 tys. zł (39,2%),

 � wzrosła liczba dewastacji taboru w pociągach36 o 56,2% (o 25 szt.), w tym 
w zakresie obrzucenia pociągów kamieniami o 18,2% (o 2 szt.).

W I półroczu 2017 w porównaniu z I półroczem 2016 r.:
 � zmalała: liczba kradzieży przesyłek, ładunków kolejowych o 76 szt. 

(18,4%), w tym w wyniku napadów na pociągi i inne pojazdy kolejowe 
o 79 szt. (12,8%) oraz wartość skradzionych towarów o 220,3 tys. zł 
(19,7%), 

 � wzrosła liczba dewastacji taboru w pociągach o 92,3% (o 24 szt.), w tym 
w zakresie obrzucenia pociągów kamieniami zmalała o 40% (o 2 szt.).

W 2016 r. w ramach „Harmonogramu prac Centralnego Zespołu ds. bezpie-
czeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach” realizowane były w PKP 
Cargo m.in. następujące zadania: 

 � informowanie przez przewoźników Policji i KG SOK o relacjach pocią-
gów towarowych oraz szlakach kolejowych najbardziej zagrożonych 
przestępczością; 

 � przekazywanie do Policji i KG SOK informacji o miejscach obrzuceń pocią-
gów, ze wskazaniem lokalizacji i skutków tych wydarzeń;

 � działania na rzecz zabezpieczenia przesyłek towarowych poprzez wpro-
wadzanie rozwiązań technicznych;

 � niedopuszczanie do nieuzasadnionych postojów pociągów towarowych;
 � podejmowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy bezpie-

czeństwa przewożonych towarów bezpośrednio na najbardziej zagro-
żonych obszarach kolejowych. 

W 2017 r. PKP Cargo kontynuowała realizację ww. zadań. W zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, spółka współpraco-
wała głównie z KG SOK na zasadach pozaumownych.

Stwierdzone przez NIK w ramach kontroli nieprawidłowości dotyczyły braku 
skutecznego nadzoru ze strony przewoźnika w obszarach:

35  Kradzieże dokonane poprzez otwarcie drzwi lub klap wagonów węglarek w pociągach PKP Cargo. 

36  Z zakresie „liczby dewastacji taboru w pociągach” ujęto wszystkie odnotowane w danym okresie 
zdarzenia obejmujące „złośliwe, chuligańskie lub lekkomyślne występki (np. obrzucenie pociągu 
kamieniami, kradzież ładunku z pociągu lub składu manewrowego będącego w ruchu, ułożenie 
przeszkody na torze, dewastacja urządzeń energetycznych, łączności, sterowania ruchem 
kolejowym lub nawierzchni oraz ingerencja w te urządzenia) zaliczane: w wypadkach do kat. B30, 
w incydentach do kat. C64 oraz sytuacje potencjalnie niebezpieczne w ww. zakresie zaliczane 
(wg instrukcji PKP PLK S.A.: „Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, 
wypadków i incydentów na liniach kolejowych Ir - 8”) do kat. D85 – Złośliwe, chuligańskie 
lub lekkomyślne występki, w tym: obrzucenie kamieniami obiektów i pojazdów kolejowych, 
napady na pojazdy kolejowe, które nie spowodowały obrażeń ciała u prowadzących te pojazdy 
ani takiego zagrożenia.
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 � wykrywania początkowych, częściowych pęknięć (zwanych w opisach 
zdarzeń „nadpęknięciami”) w elementach urządzeń cięgłowych wago-
nów towarowych, w miejscach których dochodziło do całkowitych pęk-
nięć tych elementów powodujących szereg incydentów kategorii C68: 
„rozerwanie się pociągu lub składu manewrowego, które nie spowodowa-
ło zbiegnięcia wagonów”;

 � przeciwdziałania występowaniu przypadków naruszania w jednostkach 
organizacyjnych Spółki przepisów art. 132 § 1, art. 133 § 1 i art. 147 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy37, dotyczących zapewnienia 
pracownikom, w tym maszynistom, należnego odpoczynku dobowego 
i tygodniowego oraz dni wolnych od pracy.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości skierowane zostały do kierow-
nika jednostki kontrolowanej wnioski pokontrolne, które wdrożone zostały 
przez spółkę do realizacji. NIK wnosiła o: 

1. Zapewnienie skuteczności nadzoru nad wykrywaniem początkowych, 
częściowych pęknięć (zwanych w opisach zdarzeń „nadpęknięciami”) 
w elementach urządzeń cięgłowych wagonów towarowych.

2. Wyeliminowanie przypadków naruszania w jednostkach organizacyj-
nych spółki przepisów Kodeksu pracy, ustalających wymiar przysługują-
cego pracownikom, w tym maszynistom, odpoczynku dobowego i tygo-
dniowego oraz dni wolnych od pracy.

Wyniki kontroli, przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Pre-
zesa Urzędu Transportu Kolejowego u 23 przewoźników kolejowych 
(w tym 13 pasażerskich i 10 towarowych) wykazały nieprawidłowości 
m.in. w zakresie:

 � nierzetelnego prowadzenia czynności utrzymaniowych pojazdów kole-
jowych – w 10 (43%) jednostkach kontrolowanych (jk),

 � niewłaściwego oznakowania pojazdów kolejowych – w 11 (48%) jk,
 � nierzetelnego prowadzenia dokumentacji dot. eksploatacji pojazdów 

kolejowych – w 11 (48%) jk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania w celu usunięcia 
ustalonych nieprawidłowości.

Większość uruchamianych pociągów pasażerskich nie była wyposażona 
w defibrylatory, przy czym jedynie nieliczni pracownicy drużyn konduktor-
skich przechodzili szkolenia w zakresie ich obsługi oraz udzielania pierw-
szej pomocy, w tym reanimacji, w sytuacjach zagrażających życiu podróżnych 
przed dotarciem do stacji, do której mogło dojechać pogotowie ratunkowe.

Na przykład: Przewozy Regionalne sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. posia-
dały 20 defibrylatorów AED (urządzeń reanimacyjnych), które zainstalowane 
zostały w 15 spośród 673 EZT oraz w pięciu spośród 129 autobusów szyno-
wych eksploatowanych przez przewoźnika. W okresie od 1 stycznia 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r. ośmiu pracowników spółki (na ogólną liczbę 7 282 osób 
zatrudnionych, z tego 1 519 osób na stanowisku kierownika pociągu) odbyło 
specjalistyczne szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej i czyn-

37  Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.

Wyniki oględzin  
stanu technicznego 
pojazdów kolejowych

Niedostateczna liczba 
defibrylatorów i szkoleń  
z zakresu reanimacji 
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ności ratunkowych (reanimacji), w tym posługiwania się defibrylatorem AED. 
Szkoleń dot. udzielania pomocy przedlekarskiej i czynności ratunkowych nie 
przeprowadzono, w badanym okresie w następujących oddziałach spółki: Pod-
laskim w Białymstoku, Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy, Świętokrzyskim 
w Skarżysku Kamiennej, Małopolskim w Krakowie, Lubelskim w Lublinie, War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie, Opolskim w Opolu, Wielkopolskim w Pozna-
niu, Podkarpackim w Rzeszowie, Zachodniopomorskim w Szczecinie, Dolno-
śląskim we Wrocławiu, Lubuskim w Zielonej Górze. 
Zdaniem NIK, z uwagi na posiadanie przez Spółkę nawet tak niewielkiej liczby 
defibrylatorów AED, uzasadnione byłoby przeszkolenie wszystkich pracow-
ników związanych bezpośrednio z realizacją przewozów kolejowych z zasad 
posługiwania się tym sprzętem oraz odbycie szkoleń specjalistycznych z zakresu 
udzielania pomocy przedlekarskiej, w tym reanimacji. NIK skierowała do kie-
rownika jednostki kontrolowanej wniosek o podjęcie działań mających na celu 
przeszkolenie pracowników wszystkich drużyn konduktorskich, w zakresie 
udzielania pomocy przedlekarskiej, w tym posługiwania się defibrylatorem AED. 

Brak uregulowań nakładających na przewoźników pasażerskich obowiązki 
w zakresie wyposażania pociągów w defibrylatory oraz przechodzenia przez 
pracowników drużyn konduktorskich szkoleń w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, w tym reanimacji, w sytuacjach zagrażających życiu podróżnych 
stanowi, zdaniem NIK, istotną barierę w poprawie bezpieczeństwa przewo-
zów kolejowych.

Badania czasu pracy maszynistów, przeprowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy (PIP) w 2016 r., wykazały m.in. 48 przypadków równole-
głego zatrudnienia maszynistów przez objętych kontrolą 56 pracodawców. 
W wyniku badania czasu pracy wskazanych maszynistów w macierzystym 
zakładzie pracy i w podmiocie dodatkowo ich zatrudniającym, stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:

 � 53 przypadki świadczenia przez maszynistów pracy w czasie korzysta-
nia z odpoczynku udzielonego przez jednego z pracodawców,

 � 35 przypadków świadczenia przez maszynistów pracy w czasie korzy-
stania z urlopu wypoczynkowego, udzielonego przez jednego z praco-
dawców,

 � cztery przypadki świadczenia przez maszynistów pracy w czasie uspra-
wiedliwionej nieobecności w macierzystym zakładzie pracy.

PIP stwierdziła ponadto nieprawidłowości związane m.in. z:

 � niezapewnieniem maszynistom 11-godzinnego odpoczynku dobowego 
(lub dłuższego) przez 18,9% skontrolowanych pracodawców;

 � przekraczania dopuszczalnej tygodniowo liczby godzin nadliczbowych, 
w jakich zatrudniani byli maszyniści przez 21,6% skontrolowanych pra-
codawców;

 � udzielania maszynistom raz na cztery tygodnie (lub częściej) niedzieli 
wolnej od pracy przez 20,8% skontrolowanych pracodawców;

 � niezapewnienia maszynistom 35-godzinnego odpoczynku tygodniowe-
go przez 24,5% skontrolowanych pracodawców.

Wyniki kontroli czasu 
pracy maszynistów
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Należy jednak zaznaczyć, że w 2016 r. (w stosunku do wyników kontroli PIP 
z 2013 r.) nastąpiła poprawa stanu przestrzegania przez pracodawców prze-
pisów o czasie pracy maszynistów.

5.5. Wypełnianie zadań w zakresie kontroli przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz ochrony pasażerów,  
mienia kolejowego i mienia powierzonego kolei 
do przewozu 

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK wykazały, że KG SOK wypeł-
niała w sposób rzetelny zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepi-
sów porządkowych oraz ochrony pasażerów i mienia na obszarze kolejowym, 
w pociągach i innych pojazdach kolejowych. KG SOK, jako jednostka orga-
nizacyjna PKP PLK S.A. funkcjonująca na krajowej sieci kolejowej nie miała 
jednak określonych w sposób jednoznaczny uprawnień do ochrony bezpie-
czeństwa w pociągach i na dworcach kolejowych należących do innych przed-
siębiorców. Zadania w tym zakresie realizowała na zasadzie dorozumienia 
konieczności wypełniania obowiązków nałożonych w art. 60 ust. 1 ustawy 
o transporcie kolejowym. Stan ten wpływał negatywnie na wykrywalność 
sprawców przestępstw popełnianych na obszarze kolejowym i w pociągach, 
która w latach 2012–2016 ulegała obniżeniu38. 

Zdjęcia nr 19 i 20 
Patrol funkcjonariuszy KG SOK oraz graffiti namalowane na pociągu Kolei Mazowieckich sp. z o.o. 

 

Źródło: PKP PLK S.A. KG SOK i Koleje Mazowieckie sp. z o.o.

Współpraca PKP PLK S.A. KG SOK z przewoźnikami kolejowymi, zarządcami 
dworców kolejowych oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpie-
czeństwo na obszarze kolejowym odbywała się przede wszystkim w opar-
ciu o „Porozumienie w sprawie przyjęcia do stosowania: „Strategii działań 
zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 
i w pociągach”, zawarte w Warszawie w dniu 8 października 2015 r. pomię-
dzy: Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Gra-
nicznej, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, a: Polskie Koleje 
Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,PKP Energetyka S.A.,TK Tele-
kom sp. z o.o., PKP INTERCITY S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie-
ście sp. z o.o., PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., 
Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Koleje Mazo-

38  Por. infografikę nr 6 str. 15.

Pozytywna ocena 
działalności Komendy 
Głównej Straży Ochrony 
Kolei (KG SOK)

Współpraca KG SOK   
z przewoźnikami  
i zarządcami dworców
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wieckie – KM sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Szybka Kolej 
Miejska sp. z o.o., CTL Logistics sp. z o.o., LOTOS Kolej sp. z o.o., Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna sp. z o.o., Koleje Śląskie” sp. z o.o. W ramach porozumie-
nia, w celu zapewnienia i maksymalnego usprawnienia procesu podejmo-
wania decyzji oraz koordynacji działań, powołany został Centralny Zespół 
ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach oraz Regio-
nalne Zespoły ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach. 
W ramach prac powyższych zespołów podejmowane były działania kierun-
kowe mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych 
i w pociągach, poprzez zmniejszenie liczby zdarzeń negatywnych w dziedzi-
nie bezpieczeństwa oraz osiągnięcia porozumienia pomiędzy spółkami kole-
jowymi, a służbami mundurowymi. Porozumienie miało charakter otwarty 
i w każdej chwili mogło być rozszerzone o kolejnych członków, którzy wyrażą 
akces uczestnictwa. Wskazane „Porozumienie” obejmujące łącznie jedynie 
17 zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych nie dawało KG SOK 
właściwych podstaw do wypełniania zadań nałożonych ustawą o transporcie 
kolejowym, ponieważ w 2016 r. na sieci kolejowej funkcjonowało: 39 prze-
woźników pasażerskich (z czego 15 wykonywało przewozy na infrastruk-
turze normalnotorowej) oraz 94 przewoźników towarowych (działalność 
na infrastrukturze normalnotorowej).

Ponadto – poza PKP S.A. – w „Porozumieniu” nie uczestniczyli samorządowi 
zarządcy dworców kolejowych, którzy nie podpisali również umów z PKP 
PLK S.A. na korzystanie z usług KG SOK w zakresie kontroli przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz ochrony pasażerów i mienia w tych obiektach. 
Pomimo wskazanych utrudnień i braku jednoznacznych uprawnień do kon-
troli przestrzegania przepisów porządkowych oraz ochrony pasażerów i mie-
nia w pociągach i na dworcach kolejowych należących do innych przedsię-
biorców, działania KG SOK prowadziły do poprawy bezpieczeństwa na kolei. 

NIK pozytywnie oceniła działania Komendanta Głównego SOK w zakre-
sie nadzoru nad realizacją zadań nałożonych na Komendy Rejonowe SOK, 
w tym:

 � współpracą z przewoźnikami i zarządcami dworców kolejowych;
 � prowadzeniem i wykorzystywaniem analiz stanu ochrony życia i zdro-

wia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach oraz innych 
pojazdach kolejowych; 

 � przeprowadzaniem szkoleń zawodowych funkcjonariuszy SOK.

W 2016 r. KG SOK odnotowała spadek rejestrowanych zdarzeń39 w porów-
naniu do 2015 r. o 1 149 (10,72%). Szczegółowa struktura zdarzeń 
w 2016 r. oraz zmiany w stosunku do 2015 r. przedstawia infografika nr 9:

39  Dotyczy wszystkich rejestrowanych zdarzeń.

Pozytywna ocena 
nadzoru KG SOK nad 
działalnością KR SOK

Spadek liczby 
negatywnych zdarzeń  

w 2016 r.
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Infografika nr 9 
Liczba zdarzeń, w latach 2015–2016 na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach 
kolejowych, wg podziału na kategorie.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A.

NIK przeprowadziła kontrole w czterech KR SOK, tj. komórkach wykonaw-
czych KG SOK, w zakresie wypełniania zadań dot. kontroli przestrzegania 
przepisów porządkowych oraz ochrony pasażerów i mienia na obszarze 
kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

1) PKP PLK S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy

NIK stwierdziła, że KR SOK realizowała zadania w zakresie egzekwowa-
nia przestrzegania przepisów porządkowych i prowadzenia działań zwią-
zanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym 
i w pociągach. Na zatrzymanych sprawców wykroczeń nakładano grzywny, 
bądź kierowano do sądów wnioski o ukaranie. Prawidłowo zabezpieczano 
transport kolejowy materiałów niebezpiecznych, monitorując przemiesz-
czanie się i postoje wszystkich przewożących je pociągów przejeżdżających 
przez teren działania KR SOK oraz kontrolując nienaruszalność przesyłek. 
NIK zwróciła uwagę, że w badanym okresie nie udało się KR SOK wykonać 
ponad 30% zaplanowanych akcji o charakterze prewencyjnym i represyj-
nym. Tymczasem na terenie jej właściwości wzrosła liczba popełnianych 
przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. W 2016 r. odnotowano większą 
niż w roku poprzednim liczbę: kradzieży przesyłek, dewastacji infrastruk-
tury kolejowej i pociągów, ustawiania przeszkód na torach oraz wypadków 
na „dzikich” przejściach przez tory. Wzrosła także wartość skradzionych 

Wyniki kontroli NIK 
przeprowadzonych  
w KR SOK
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towarów oraz szkód w infrastrukturze kolejowej. Wykrywalność spraw-
ców przestępstw i wykroczeń, która w 2016 r. kształtowała się na pozio-
mie 21,17%, w I kwartale 2017 r. wyniosła 12,94%. Dane te wskazują 
na potrzebę ukierunkowania prewencyjnych działań KR SOK na rosnące 
zagrożenia.

2) PKP PLK S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Gdańsku

NIK oceniła, że pomimo prawidłowo prowadzonych przez KR SOK dzia-
łań, w zakresie kontroli przestrzegania przepisów porządkowych, ochrony 
życia i zdrowia ludzi, a także mienia, nie nastąpiła zasadnicza poprawa bez-
pieczeństwa na objętym działalnością tej jednostki obszarze kolejowym, 
w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Odnotowano bowiem wzrost 
liczby zdarzeń niepożądanych, w tym m.in. w zakresie: 

 � kradzieży na szkodę podróżnych – z 40 do 53 zdarzeń;
 � dewastacji i innych wybryków chuligańskich – ze 105 do 124 zdarzeń, 

w tym niszczenia budynków, peronów i ich wyposażenia;
 � wydarzeń na przejazdach kolejowych w zakresie dewastacji i kradzie-

ży – z 19 do 47 zdarzeń. 
Stwierdzono jednak, że w 2016 r. zmniejszyła się, w porównaniu do 2015 r. 
o 3,5% ogólna liczba zdarzeń związanych z naruszaniem przepisów porząd-
kowych (m.in. w kategoriach: przestępstwa o charakterze bandytyzmu, 
terroryzmu, kradzieży i usypów z przesyłek wagonowych, kradzieży ele-
mentów i urządzeń infrastruktury kolejowej, obrzucania pociągów kamie-
niami). KR SOK odnotowała również w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) 
wzrost wykrywalności sprawców zdarzeń o 14 p.p. i spadek wartości doko-
nanych kradzieży o 32%. Ustalono, że opracowywane co miesiąc plany 
pracy KR SOK były rzetelnie realizowane. Przy ich opracowywaniu jed-
nostka wykorzystywała informacje dotyczące powtarzających się zda-
rzeń związanych z naruszeniem przepisów porządkowych na poszcze-
gólnych trasach, pozyskiwane zarówno z kontroli własnych, jak i Zakładu 
Linii Kolejowych w Gdyni. KR SOK prowadziła analizy dobowe, miesięczne, 
kwartalne, półroczne i roczne stanu bezpieczeństwa, a roczne analizy 
przedstawiała na „Pomorskim Regionalnym Zespole ds. Bezpieczeństwa 
na obszarach kolejowych i w pociągach uruchamianych w granicach woje-
wództwa pomorskiego”. W ramach Zespołu ds. Bezpieczeństwa nawiązała 
współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, Morskim Oddzia-
łem Straży Granicznej w Gdańsku, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej 
w Elblągu oraz spółkami Grupy PKP. KR SOK aktywnie współuczestniczyła 
w zabezpieczaniu organizowanych, na obszarze jej działania, imprez maso-
wych (sportowych, kulturalnych).

3) PKP PLK S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działal-
ność KR SOK w zakresie kontroli przestrzegania przepisów porządkowych 
oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, a także mienia na obszarze jej właści-
wości. Stwierdzono, że KR SOK sporządzała bieżące oraz roczne analizy 
bezpieczeństwa we wszystkich monitorowanych kategoriach zdarzeń, któ-
rych wyniki – oprócz wykorzystania w pracy – przedstawiała na posiedze-
niach. „Śląskiego Regionalnego Zespołu Bezpieczeństwa na obszarach kole-



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

61

jowych i w pociągach” oraz na organizowanych przez ZLK tzw. „naradach 
antyawaryjnych”. Dokonywanie tych analiz nie we wszystkich przypadkach 
przekładało się na poprawę bezpieczeństwa na ochranianym przez KR SOK 
terenie. Szczególnie widoczne było to, na niektórych liniach kolejowych, 
na terenie działania posterunku w Bytomiu. W niewielkim stopniu analizy 
wykorzystywane były do właściwego rozdysponowania i wykorzystania 
posiadanych przez jednostkę sił i środków. Przykładowo, do zdarzeń, które 
w szczególny sposób dotkliwe są dla przewoźników zaliczyć należy przy-
padki kradzieży lub usiłowania kradzieży przesyłek towarowych, a zwłasz-
cza tzw. „usypów” węgla, koksu i stali. Wprawdzie ich ogólna liczba na tere-
nie działania KR SOK zmniejszyła się z 685 przypadków w 2015 r. do 457 
w roku 2016 r. (o 33,3%), to jednak wykrywalność sprawców tych zda-
rzeń również spadła niemal w tym samym stopniu – o 33,9%, mimo że była 
na bardzo niskim poziomie40. W przypadku tej kategorii zdarzeń charak-
terystycznym jest również to, że do większości „usypów” doszło na tere-
nie działania posterunku w Bytomiu41, tj. na obszarze o zdiagnozowanych 
problemach społecznych oraz na którym działają trudniące się tym pro-
cederem grupy przestępcze. Mimo wiedzy o powyższych faktach, KR SOK 
nie podejmowała skutecznych działań, mających na celu ograniczenie 
liczby tego typu zdarzeń i poprawy wykrywalności ich sprawców. Wyni-
kało to z nieadekwatnej – w stosunku do potrzeb – liczby funkcjonariuszy 
zatrudnionych na tym posterunku, a także z niewłaściwego rozdyspono-
wania posiadanych przez KR SOK środków wyposażenia technicznego oraz 
niewykorzystywania konwojowania przewozów, jako formy ochrony prze-
syłek narażonych na kradzieże.

W okresie objętym kontrolą odnotowano także niską skuteczność 
(2% strat) odzyskiwania skradzionego mienia należącego do ZLK i prze-
woźników Wynikało to – zarówno z braku obowiązujących w PKP PLK S.A. 
procedur dotyczących zbierania „usypów”, jak i niskiej skuteczności prowa-
dzonych przez KR SOK kontroli punktów skupu złomu w celu poszukiwa-
nia skradzionych elementów infrastruktury kolejowej. Negatywny wpływ 
na niską skuteczność tych kontroli mogły mieć obowiązujące regulacje 
prawne, ograniczające w istotny sposób kompetencje funkcjonariuszy SOK. 
Pozytywnie ocenić należy fakt, że KR SOK realizowała wyznaczone przepi-
sami wewnętrznymi zadania związane z przewozem towarów niebezpiecz-
nych (TN), w tym towarów wysokiego ryzyka (TWR). Należy jednak zauwa-
żyć, że w KG SOK nie zostały wprowadzone procedury określające zakres 
działań prewencyjnych i interwencyjnych związanych z przewozami TN, 
w tym TWR. W efekcie, działania poszczególnych jednostek organizacyj-
nych KR SOK w odniesieniu do tego rodzaju pociągów były niejednorodne 
lub ich w ogóle nie było. NIK stwierdziła również, że obowiązująca w PLK 
„Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych 
– lr-16” zawężała obowiązki SOK do przyjęcia od służb ruchu informacji 
o sformowaniu pociągu i jego uruchomieniu oraz do ręcznego ewidencjono-

40  Odpowiednio 11,2% i 7,4%.

41  W 2016 r. na terenie działania posterunku w Bytomiu doszło do 263 kradzieży zaliczonych 
do kategorii 02, z czego 162 stanowiły usypy, w przypadku których wykrywalność sprawców 
wyniosła 2,3%.
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wania w „Rejestrze przesyłek wartościowych i konwojowanych” ruchu pociągów 
i wagonów z takim ładunkiem oraz informowania o nich kolejnych poste-
runków. Zdaniem NIK, ograniczenie roli KR SOK do działań ewidencyjno-
-informacyjnych nie prowadziło do poprawy bezpieczeństwa przewozów 
towarowych.
Pozytywnie oceniono prowadzoną przez KR SOK działalność prewencyjną 
w zakresie bezpieczeństwa przewożonych koleją osób oraz działalność 
edukacyjną prowadzoną dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie 
bezpieczeństwa na kolei oraz nakładaniem grzywien w postępowaniu 
mandatowym i składaniem wniosków o ukaranie sprawców wkroczeń.
NIK skierowała do kierownika ZLK wniosek pokontrolny w sprawie 
podjęcia działań mających na celu efektywne wykorzystywanie 
w działaniach operacyjnych posiadanych sił i środków technicznych, 
w celu zabezpieczenia przewożonych towarów koleją przed kradzieżami, 
w szczególności przed tzw. „usypami”. Wniosek wdrożony został przez KR 
SOK do realizacji.

4) PKP PLK S.A. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Siedlcach

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność kontrolowa-
nej jednostki w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Stwier-
dzono jednak, że podejmowane przez KR SOK działania nie doprowadziły 
do zmniejszenia w latach 2015–2017 (I półrocze) przypadków dewastacji 
pociągów, ustawiania przeszkód na torach oraz nieuprawnionego emito-
wania sygnału Radio-stop. Prowadzone przez KR SOK w Siedlcach działa-
nia w zakresie kontroli przestrzegania przepisów porządkowych, ochrony 
życia i zdrowia ludzi przyczyniły się do spadku liczby zdarzeń mających 
istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W latach 2015–2017 
(I półrocze) odnotowano systematyczny spadek m.in,: kradzieży elementów 
i urządzeń związanych z bezpieczeństwem – odpowiednio ze 107 zdarzeń 
do 26, dewastacji infrastruktury kolejowej z 39 do 25, zakłócenia porządku 
z 49 do 15 oraz zmniejszenia wypadków na „dzikich” przejściach przez tory 
z 16 do trzech.

W badanym okresie nastąpił wzrost interwencji przypadających na jednego 
funkcjonariusza. W efekcie działań KR SOK liczba wystawionych mandatów 
karnych w 2016 r. wyniosła 1706, a w I półroczu 2017 r. 1338.

W kontrolowanym okresie funkcjonariusze KR SOK w Siedlcach ujęli m.in.: 
20 sprawców kradzieży, 76 sprawców wybryków chuligańskich, 16 prze-
mytników i posiadaczy narkotyków; zatrzymali 13 osób poszukiwanych. 

Wzmożone patrole były również kierowane na szlaki i miejsca, w których 
najczęściej dochodziło do kradzieży elementów i urządzeń na czynnych 
liniach kolejowych, a w przypadku kradzieży elementów elektroenerge-
tyki kolejowej funkcjonariusze dokonywali penetracji terenu oraz kontroli 
okolicznych punktów skupu złomu.

Pomimo nałożenia na zarządców infrastruktury obowiązku utworzenia 
straży ochrony kolei, przepisem art. 59 ust. 1 ustawy o transporcie kolejo-
wym, jedynie dwóch (PKP PLK S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.) 
wypełniło ten obowiązek. Pozostałych 12 (85%) zarządców nie utworzyło 

Jedynie dwóch 
zarządców infrastruktury 
utworzyło straż ochrony 

kolei
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takiej formacji, co tłumaczyło brakiem potrzeb oraz niepoprawnym brzmie-
niem wskazanego przepisu. Wymienieni zarządcy nie nawiązali współpracy 
z PKP PLK S.A. (KG SOK), przy czym dziewięciu zadania z zakresu bezpie-
czeństwa powierzyło do realizacji prywatnym agencjom ochrony.

Zdaniem NIK fakt nieutworzenia straży ochrony kolei przez wskazanych 
przedsiębiorców oraz brak negatywnych skutków niewypełnienia tego obo-
wiązku dla bezpieczeństwa transportu kolejowego wskazuje na potrzebę 
dokonanie analizy zasadności nałożenia na wszystkich zarządców infra-
struktury ustawowego obowiązku tworzenia tej formacji.

Wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym brzmienie art. 59 ust. 1 jest niejasne ponieważ prze-
pis ten określa, że: „Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnie-
niu z ministrem właściwym do spraw transportu wydaną w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, tworzą straż ochrony 
kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz 
powołują komendanta straży ochrony kolei”. 

5.6. Nadzór Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
nad podmiotami, których działalność miała wpływ 
na bezpieczeństwo przewozów kolejowych

Prezes UTK sprawował w sposób rzetelny nadzór nad podmiotami, których 
działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeń-
stwo eksploatacji kolei, w tym m.in. nad wykonywaniem zadań mających 
na celu:

 � utrzymanie linii kolejowych i pojazdów kolejowych we właściwym sta-
nie technicznym,

 � zapewnienie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych,
 � prawidłowe funkcjonowanie ośrodków szkolenia i egzaminowania 

maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W 2016 r. zmniejszeniu uległa liczba wypadków na liniach kolejowych, przy 
równoczesnym wzroście wykonanej pracy eksploatacyjnej. Tym samym 
poprawie uległ tzw. miernik wypadków obliczany corocznie przez Prezesa 
UTK, którego wartość była najniższa w okresie ostatnich pięciu lat, co wska-
zuje na poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

Infografika nr 10 
Miernik wypadków za lata 2012–2016

Pozytywna ocena 
działalności  
Prezesa UTK

Miernik wypadków 
kolejowych
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 

Prezes UTK prawidłowo realizował zadania w zakresie nadzoru nad spój-
nością systemu bezpieczeństwa na kolei oraz spełnianiem przez zarządców 
infrastruktury i przewoźników kolejowych warunków i wymagań zawar-
tych w: autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa i świa-
dectwach bezpieczeństwa. Prowadzone postępowania związane z wyda-
niem, zmianą lub przedłużaniem ważności autoryzacji bezpieczeństwa dla 
PKP PLK S.A., jako zarządcy państwowej sieci linii kolejowych i certyfika-
tów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, zapewniały kompaty-
bilność pomiędzy systemami bezpieczeństwa przyjętymi przez tych przed-
siębiorców. 

Wg opinii powołanego na potrzeby niniejszej kontroli biegłego z dziedziny 
systemów zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS)42: 

 � Wszystkie analizowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem43 spełniają 
wymagania Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem 
w transporcie kolejowym oraz Rozporządzeń 1158/2010 lub 1169/2010 
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych 
certyfikatów/autoryzacji bezpieczeństwa.

 � Na podstawie analizy dokumentacji systemowej i regulacji wewnętrznych 
można stwierdzić, że dokumentacja PKP PLK S.A. uwzględnia skutki działa-
nia przewoźników kolejowych oraz stwarza warunki umożliwiające wyko-
nywanie im zadań zgodnie z TSI (Technicznymi Specyfikacjami Interope-

42  Pana prof. dr. hab. inż. Marka Sitarza, kierownika Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który na potrzeby niniejszej kontroli przeprowadził badania 
m.in. w zakresie kompatybilności zapisów zawartych w systemach zarządzania bezpieczeństwem 
na kolei (SMS), obowiązujących w PKP PLK S.A. oraz PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A.

43  Tj. systemy zarzadzania bezpieczeństwem na kolei (SMS) PKP PLK S.A. oraz PKP Intercity S.A. 
i PKP Cargo S.A., których prawidłowość weryfikowana była w procesie wydawania przez Prezesa 
UTK (odpowiednio) autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa.

Nadzór nad spójnością 
systemu bezpieczeństwa 

na kolei
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racyjności), krajowymi certyfikatami bezpieczeństwa i warunkami okre-
ślonymi w ich certyfikatach bezpieczeństwa.

 � Na podstawie analizy dokumentacji systemowej i regulacji wewnętrznych 
można stwierdzić, że dokumentacja zapewnia koordynację działań zarząd-
cy infrastruktury i przewoźników kolejowych w sytuacjach awaryjnych. 
Regulacje wewnętrzne przewoźników kolejowych budowane są w opar-
ciu o zawarte w umowach instrukcje PKP PLK, co eliminuje występowanie 
sprzeczności w przepisach i wymaganiach. Regulacje wewnętrzne są zgodne 
z obowiązującymi wymogami prawa wynikającymi z ustawy o transporcie 
kolejowym i aktów wykonawczych do niej.

 � Na podstawie analizy dokumentacji systemowej i regulacji wewnętrz-
nych można stwierdzić, że System Zarządzania Utrzymaniem PKP Cargo 
S.A. spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 
10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzial-
nych za utrzymanie w zakresie obejmującym wa gony towarowe oraz zmie-
niającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007… Systemy Zarządzania Bez-
pieczeństwem i Utrzymaniem … PKP Cargo funkcjonują oddzielnie speł-
niając wymagania dedykowanych im aktów prawnych …Brak integracji 
nie jest niezgodnością.

Pomimo dużego nakładu pracy UTK w zakresie audytów funkcjonowania 
systemów zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS) występowały przy-
padki nieuaktualniania przez przedsiębiorców kolejowych ksiąg SMS i pro-
wadzenia działań niezgodnych z zapisanymi w nich procedurami. Stan ten 
prowadził do występowania negatywnych zdarzeń w procesie przewozów 
kolejowych.

Wykres nr 3 
Liczba ofiar wypadków i kolizji, w latach 2015–2016, jakie miały miejsce ogółem na sieci 
kolejowej ogólnodostępnej i wydzielonej (wg kategorii)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 
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W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził ogółem 1 338 kon-
troli (994 w 2016 r.) zgodności działania zarządców infrastruktury i prze-
woźników kolejowych z przepisami dot. bezpieczeństwa transportu kolejo-
wego. Ustalenia:

 � 414 kontroli (w tym 30 w 2016 r.) przeprowadzonych u zarządców infra-
struktury wykazały 1 665 nieprawidłowości we wskazanym zakresie, 
w tym: 851 w obszarze utrzymania infrastruktury torowej i przyległych 
gruntów, które obejmowały m.in.: zły stan techniczny torów, rozjazdów 
przejazdów kolejowo-drogowych, nieusunięcie usterek wskazanych 
w protokołach diagnostycznych, nieprzeprowadzanie obchodów torów, 
występowanie „dzikich przejść”, nieprawidłowości w zakresie oznakowa-
nia i sygnalizacji, nieusunięcie roślinności i odpowiedniej widoczności.

 � 924 kontroli (w tym 690 w 2016 r.) przeprowadzonych u przewoźników 
kolejowych wykazały 1 264 nieprawidłowości we wskazanym zakre-
sie, w tym 414 dot. stanu techniczno-eksploatacyjnego pojazdów kole-
jowych, takich jak: niesprawne drzwi lub blokada drzwi, niesprawny 
układ ogrzewania lub klimatyzacji; nieprawidłowości w zakresie ukła-
du biegowego lub prowadzania czynności utrzymaniowych.

UTK przeprowadzał w sposób rzetelny kontrole spełniania warunków lub 
wymagań zawartych w autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach bezpie-
czeństwa oraz świadectwach bezpieczeństwa, a także kontrole zgodności 
działania przedsiębiorców, którym wydane zostały te dokumenty, z przepi-
sami Unii Europejskiej i prawa krajowego44. W przypadkach niespełniania 
przez przedsiębiorców warunków lub wymagań zawartych w powołanych 
dokumentach lub stwierdzenia działań niezgodnych z przepisami dotyczą-
cymi bezpieczeństwa transportu kolejowego, Prezes UTK wydawał decyzje 
mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz w sposób 
właściwy nadzorował ich realizację i skuteczność.

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził ogółem 199 kontroli 
(w tym 137 w 2016 r.) spełniania przez zarządców infrastruktury kolejowej 
oraz przewoźników kolejowych warunków i wymagań określonych odpo-
wiednio w autoryzacjach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa 
i certyfikatach bezpieczeństwa. Ustalenia: 

 � 47 kontroli (w tym 30 w 2016 r.) spełniania przez zarządców warun-
ków i wymagań określonych w autoryzacjach bezpieczeństwa wykazały 
255 nieprawidłowości45 we wskazanym zakresie. Największą liczbę (68) 
nieprawidłowości ujawniono w obszarze „Bezpieczeństwo eksploatacji 
infrastruktury”, które obejmowały: niewykonywanie badań i oględzin 
infrastruktury kolejowej, nieusuwanie usterek określonych podczas 
badań diagnostycznych, niewykonywanie obchodów z wymaganą czę-
stotliwością, eksploatowanie infrastruktury będącej w niewłaściwym 
stanie technicznym, nieprawidłowe oznakowanie, nieprawidłowo prowa-
dzoną dokumentację związaną z utrzymaniem, niesporządzanie wyma-

44  Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1a pkt 4 ustawy o transporcie kolejowym.

45  Zakwalifikowanych wg grup stanowiących naruszenia kryteriów określonych w Załączniku II 
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania 
kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa (Dz. U. UE. L. 2010.327.13 z 11.12.2010.).
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ganej dokumentacji związanej z utrzymaniem, niespełnienie wymagań 
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew 
i krzewów w odległości mniejszej od 15 m.

 � 135 kontroli (w tym 96 w 2016 r.) spełniania przez przewoźników kole-
jowych warunków i wymagań określonych certyfikatach bezpieczeństwa 
wykazały 785 nieprawidłowości we wskazanym zakresie. Największą 
liczbę (149) nieprawidłowości ujawniono w obszarze „Kontrola ryzyka 
związanego ze świadczonymi usługami utrzymania i dostarczanymi 
materiałami”, które obejmowały: brak kontroli skuteczności działań 
w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, brak nadzoru nad doku-
mentacją, na podstawie której wykonuje się czynności utrzymaniowe 
posiadanego taboru oraz utrzymanie pojazdów niezgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania. 

 � 17 kontroli (w tym 11 z 2016 r.) spełniania przez zarządców warunków 
i wymagań określonych w świadectwach bezpieczeństwa wykazały 
55 nieprawidłowości we wskazanym zakresie. Największą liczbę (17) 
nieprawidłowości ujawniono w zakresie utrzymania infrastruktury 
torowej i przyległych gruntów.

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził łącznie 322 kontrole 
(w tym 105 kontroli doraźnych) w zakresie prawidłowości utrzymania oraz 
eksploatacji linii kolejowych, z tego:

 � w 2016 r. 231 kontroli (w tym 98 kontroli doraźnych); liczba kontroli 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosiła 218;

 � w 2017 r. (do 31 maja) 91 kontroli (w tym 7 kontroli doraźnych); liczba 
kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wynosiła 57.

Poza przeprowadzeniem ww. kontroli, Prezes UTK realizował szereg innych 
dodatkowych działań nadzorczych w obszarze utrzymania oraz eksploata-
cji linii kolejowych: 

 � w 2016 r. 339 działań (26 planowanych i 313 doraźnych);

 � w 2017 r. (do 31 maja) 120 działań (31 planowanych i 89 doraźnych).

Do ww. działań nadzorczych należały w szczególności: oględziny w toku 
postępowania administracyjnego, czynności sprawdzające realizowane 
na obszarze kolejowym, czynności sprawdzające realizowane w for-
mie pisemnej (tj. wezwania do udzielenia informacji, wystąpienia kiero-
wane do podmiotów w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego, postępowania weryfikacyjne). Dodatkowe działania nadzor-
cze (w tym kontrole doraźne), niezależne od przyjętego Planu nadzoru, 
podejmowane były w wyniku systematycznego monitoringu poziomu 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Działania te przeprowadzane były 
m.in. w oparciu o bieżące wyniki analiz danych dotyczących rynku kole-
jowego. Analizie poddawane były w szczególności: zdarzenia zaistniałe 
na sieci kolejowej, raporty w sprawie bezpieczeństwa przewoźników kole-
jowych i zarządców infrastruktury, sprawozdania doradców do spraw prze-
wozu towarów niebezpiecznych, informacje o wdrożeniu rekomendacji 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 
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Jednymi z najważniejszych podjętych dodatkowych działań nadzorczych 
(w tym kontroli doraźnych) były działania realizowane w związku z zaist-
niałymi zdarzeniami kolejowymi.

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził łącznie 837 kontroli 
(w tym 416 kontroli doraźnych) dotyczących prawidłowości utrzymania 
oraz eksploatacji pojazdów kolejowych:

 � w 2016 r. 629 kontroli (w tym 356 kontroli doraźnych);

 � w 2017 r. (do 31 maja) 208 kontroli (w tym 60 kontroli doraźnych).

W ramach kontroli w obszarze prawidłowości utrzymania i eksploatacji 
pojazdów kolejowych, kontrolą obejmowano: proces przewozowy, System 
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), System Zarządzania Utrzymaniem 
(MMS), oznakowanie pojazdów, utrzymanie pojazdów, zapewnienie 
odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa przewozów. 

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził łącznie 94 kontrole 
w obszarze bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, 
w tym:

 � w 2016 r. 71 kontroli (w tym cztery kontrole doraźne);

 � w 2017 r. (do 31 maja) 23 kontrole planowane.

W ramach kontroli badano m.in.: prawidłowość prac manewrowych 
i zestawienia pociągu, stan techniczny i wyposażenie toru do awaryjnego 
odstawiania uszkodzonych wagonów przewożących towary niebezpieczne, 
stan techniczny i oznakowanie jednostek transportowych, dokumenty 
przewozowe, wyposażenie dodatkowe lokomotyw prowadzących 
pociągi przewożące towary niebezpieczne lub wykonujących manewry, 
instrukcje i regulaminy. W związku z wynikami kontroli wskazującymi 
na występowanie nieprawidłowości Prezes UTK wydał 15 decyzji 
dot. nałożenia na przedsiębiorców kar pieniężnych w łącznej wysokości 
39,9 tys. zł. Nieprawidłowości dotyczyły: nieprzesłania w terminie 
rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów 
niebezpiecznych, niewłaściwego oznakowania, braku i niewłaściwego 
sporządzenia dokumentu przewozowego, niesporządzenia planu 
bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych wysokiego 
ryzyka, niewyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych.

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził 27 kontroli doty-
czących spełniania wymogów przez ciśnieniowe urządzenia transportowe 
(cysterny). Podczas czynności kontrolnych dokonano weryfikacji wprowa-
dzonych do przewozów ciśnieniowych urządzeń transportowych, prawidło-
wość ich oznakowania oraz dokumentację techniczną. Wszystkie skontrolo-
wane urządzenia ciśnieniowe spełniały wymagania, posiadały odpowiednie 
oznakowanie, a dotycząca ich dokumentacja była dostępna i kompletna. 

W latach 2016–2017 (do 31 maja) Prezes UTK wydał 175 decyzji admi-
nistracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości w wypełnianiu 
przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych obowiąz-
ków z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Decyzje dotyczyły 
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w szczególności: stwierdzenia naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu kolejowego wraz z nakazem ich usunięcia, a także wprowadzenia 
ograniczeń ruchu kolejowego, związanych ze złym stanem infrastruktury, 
w tym przejazdów kolejowych. Analiza terminowości wydawania 24 decy-
zji, nakazujących usunięcie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu kolejowego wykazała, że liczba dni od ujawnienia nieprawidłowo-
ści (tj. od daty sporządzenia protokołu kontroli), do ich wydania wynosiła 
w przypadku kontroli prawidłowości utrzymania oraz eksploatacji: 

 � linii kolejowych od 10 do 69 dni (dwie decyzje) oraz od 70 do 269 dni 
(siedem decyzji);

 � pojazdów kolejowych od jednego do 10 dni (15 decyzji).

Pomimo znacznego wydłużenia terminu wydawania części decyzji ustalono, 
że w każdym z badanych przypadków przebieg postępowania opierał się 
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego46. Stan ten, jakkolwiek prowa-
dził do załatwiania spraw przez UTK w wydłużonych terminach, nie miał 
wpływu na obniżenie bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Wydanie 
decyzji poprzedzone było analizą dokumentacji pokontrolnej, obowiązu-
jących regulacji wewnętrznych zarządcy, a następnie analizą stanowiska 
zarządcy przekazanego w trakcie toczącego się postępowania administra-
cyjnego.

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził 455 postępo-
wań związanych z wydaniem, przedłużaniem ważności, zmianą lub cof-
nięciem: autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa oraz 
świadectw bezpieczeństwa. Stwierdzono, że 32 postępowania (ok. 7%) 
nie zostały zakończone w terminach określonych w przepisie art. 35 kpa, 
w tym 15 z powodu „złożenia wniosków o rozpatrzenie sprawy ze znacz-
nym wyprzedzeniem czasowym”, a 17 ze względu na „trudności interpre-
tacyjne w związku ze skomplikowaną materią sprawy”. Pozostałe postępo-
wania prowadzone były na zasadach określonych w art. 35–37 kpa, przy 
czym jedynie 42 sprawy (9%) zakończone zostały w terminie nieprzekra-
czającym dwóch miesięcy. Opóźnienia spowodowane były: 

 � „złożeniem wniosków o rozpatrzenie sprawy ze znacznym wyprze-
dzeniem czasowym”, związane były z wydaniem 15 decyzji dot. prze-
dłużenia ważności autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatu bezpie-
czeństwa. Termin ich wydania wynosił od 104 do 218 dni od czasu 
złożenia wniosków;

 � „trudnościami interpretacyjnymi w związku ze skomplikowaną mate-
rią sprawy”, związane były z wydaniem 18 decyzji dot. wydania, prze-
dłużenia ważności lub zmiany autoryzacji bezpieczeństwa, certyfika-
tu bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa. Termin ich wydania 
wynosił od 65 do 409 dni od czasu złożenia wniosków.

Załatwienie ww. spraw z przekroczeniem terminów określonych w art. 35 
§ 1 i 3 kpa nie miało wpływu na obniżenie bezpieczeństwa przewozów 

46  Dz. U z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: kpa.
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kolejowych. Wskazuje jednak na niedostosowanie przepisów kpa do ter-
minów niejednokrotnie bardzo skomplikowanych postępowań oraz 
na trudności organizacyjne UTK w tym procesie. Nadmienić przy tym 
należy, że badania przeprowadzone przez biegłego z dziedziny bezpie-
czeństwa transportu kolejowego, wykazały m.in., iż średniorocznie z pracy 
w UTK, w latach 2014–2017 (I półrocze), odchodziło ok. 50 pracowników, 
tj. ok 20% zatrudnionych. Stan ten znacznie przekraczał fluktuację kadr 
w urzędach państwowych, zalecaną w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywil-
nej za 2016 r. W opinii biegłego, tak duże zmiany kadrowe nie stwarzały 
odpowiednich warunków do realizacji zadań przez UTK (pociągały za sobą 
takie skutki, jak m.in.: brak doświadczenia i konieczność przeprowadzania 
dodatkowych szkoleń dla pracowników nowo zatrudnionych). 

W latach 2016–2017 (do 31 maja) UTK przeprowadził łącznie 21 kontroli 
dotyczących działalności ośrodków szkolenia i egzaminowania maszyni-
stów i kandydatów na maszynistów, w tym 17 kontroli w 2016 r. W sze-
ściu spośród 10 przeanalizowanych przez NIK postępowaniach kontrolnych 
ustalone zostały przez UTK nieprawidłowości dot. organizacji i przeprowa-
dzenia szkolenia lub egzaminu, a także prowadzonej dokumentacji, w tym 
braku dostosowania prowadzonej dokumentacji do aktualnie obowiązują-
cych przepisów prawa.

Dobre praktyki

Prezes UTK realizował m.in. następujące działania dodatkowe mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych:

� w związku z utrzymywaniem się wysokiej liczby zdarzeń polega-
jących na niezatrzymaniu się pojazdu kolejowego przed sygnałem 
„Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, albo uru-
chomieniu pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia, objął 
monitorowaniem i wnikliwą analizą wszystkie takie przypadki;

� od 2017 r. uruchomił aplikację teleinformatyczną pn. „System 
Obsługi Licencji Maszynisty”, która usprawnia licencjonowanie 
maszynisty (wydawania, aktualizacji, przedłużenia licencji) oraz 
umożliwia weryfikację uprawnień i kwalifikacji zdrowotnych maszy-
nistów;

� uruchomił szereg kanałów do zgłaszania w sposób elektroniczny 
skarg i wniosków związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

� w 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Akademia UTK”, która 
prowadzi działania edukacyjne dot. bezpieczeństwa transportu kole-
jowego oraz inne kampanie takie, jak: „Kolejowe ABC” – program 
edukacyjny przeznaczony dla dzieci, „Dzień pasażera” – spotkania, 
na których udzielane są porady dot. praw przysługujących podróż-
nym, „Piątki z UTK” – spotkania, na których są udzielane informacje 
dot. bezpieczeństwa ruchu kolejowego i działalności Urzędu.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ocena stanu bezpieczeństwa kolejowych przewozów pasażerskich i towa-
rowych.

1) Ocena działań zarządców infrastruktury kolejowej w zakresie utrzyma-
nia linii kolejowych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo na obsza-
rze kolejowym. 

2) Ocena działań przewoźników kolejowych w zakresie utrzymania pojaz-
dów kolejowych w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo 
przewozu pasażerów i ładunków.

3) Ocena działań straży ochrony kolei w zakresie kontroli przestrzegania 
przepisów porządkowych na obszarze kolejowym i w pociągach.

4) Ocena działań: zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników 
kolejowych oraz straży ochrony kolei w zakresie ochrony pasażerów 
i przewożonych ładunków przed napadami, kradzieżami, zniszczeniem 
mienia oraz zagrożeniami o charakterze terrorystycznym.

5) Ocena działań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nad-
zoru nad podmiotami, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo 
ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei.

Kontrolą objęto: Urząd Transportu Kolejowego, zarządców infrastruktury, 
przewoźników kolejowych, zarządców dworców kolejowych, straż ochrony 
kolei. 

NIK przeprowadziła bezpośrednie badania w 18 jednostkach: UTK, PKP 
PLK S.A. (Centrali, KG SOK, czterech KR SOK i pięciu ZLK), Centrali PKP S.A. 
oraz u pięciu przewoźników kolejowych).

Uczestniczące w kontroli organy, działające w administracji rządowej, 
przeprowadziły na zlecenie NIK badania, w tym oględziny stanu tech-
niczno-eksploatacyjnego: linii kolejowych w 23 ZLK, pojazdów kolejowych 
u 23 przewoźników kolejowych, 46 mostów i wiaduktów kolejowych oraz 
228 kolejowych obiektów dworcowych.

1) Kontrole w państwowych jednostkach organizacyjnych: UTK, PKP PLK 
S.A. (w tym: SOK i ZLK), PKP S.A. oraz PKP Intercity S.A. przeprowa-
dzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli47, z zastosowaniem kryteriów legalności, gospo-
darności, celowości i rzetelności48.

2) Kontrole samorządowych osób prawnych: Koleje Mazowieckich sp. z o.o. 
i Koleje Dolnośląskich S.A. oraz spółki z udziałem państwa i samorzą-
dów: Przewozy Regionalne sp. z o.o.49 przeprowadzono na podstawie 
art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z zastosowaniem kryteriów legalności, gospo-
darności i rzetelności50. 

47  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: ustawa o NIK.

48  Art. 5 ust. 1 ustawy o NIK.

49  Udziały w spółce należą do: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (tj. spółki Skarbu Państwa – 51% 
udziałów) oraz samorządów terytorialnych 16 województw.

50  Art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres 
podmiotowy 

Zakres 
podmiotowy 

Kryteria kontroli
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3) Kontrola w PKP Cargo S.A., jako kontrola przedsiębiorcy działającego 
z udziałem państwa, przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 
ustawy o NIK, z zastosowaniem kryteriów legalności i gospodarności51.

Lata 2016–2017 (I półrocze).

Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 maja 2017 r. W dniu 9 października 2017 r. 
podpisane zostało ostatnie z 18 wystąpień pokontrolnych skierowanych 
przez NIK do jednostek kontrolowanych. 

W ramach badań kontrolnych NIK zwróciła się o udzielenie informacji 
do Komendanta Głównego Policji (dot. statystyki przestępstw popełnianych 
na obszarze kolejowym i w pociągach), Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej (dot. działań PSP związanych z wypadkami kolejowymi), 
Zastępcy Głównego Inspektora Pracy (dot. wyników kontroli czasu pracy 
maszynistów), Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypad-
ków Kolejowych (dot. prac PKBWK i wypadków, które wystąpiły w II poło-
wie 2017 r.), Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dot. bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych w II połowie 2017 r. i współpracy z PKBWK), 12 
zarządców infrastruktury (dot. przyczyn nieutworzenia straży ochrony 
kolei) oraz 16 zarządców dworców kolejowych (dot. sposobu organizacji 
ochrony bezpieczeństwa na dworcach i zasad współpracy z KG SOK).   5253

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię 
i nazwisko 

kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena kontrolowanej 
działalności52

1.

Departament 
Infrastruktury

Urząd Transportu 
Kolejowego

Ignacy Góra pozytywna

2. PKP S.A. Centrala
Krzysztof 
Mamiński

pozytywna

3.
PKP PLK S.A. 

Centrala
Ireneusz 
Marchel

pozytywna – pomimo 
poprawy bezpieczeństwa 

przewozów stan linii 
kolejowych nie był w pełni 

zadowalający, nastąpiło przy 
tym osłabienie integralności 
zarządzanej infrastruktury 

kolejowej

4.
PKP PLK S.A.  

KG SOK
Józef Hałyk pozytywna

5. PKP Cargo S.A.
Maciej 

Libiszewski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości
6. PKP Intercity S.A. Marek Chraniuk pozytywna

7.
Przewozy 

Regionalne  
sp. z o.o.

Krzysztof 
Zgorzelski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

8.
Koleje 

Dolnośląskie S.A.
Piotr 

Rachwalski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

51   Art. 5 ust. 3 ustawy o NIK.

52  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.

53  

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię 
i nazwisko 

kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena kontrolowanej 
działalności52

9.

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

PKP PLK S.A. ZLK 
w Bydgoszczy

Piotr 
Kwabiszewski

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

10.
PKP PLK S.A.  

KR SOK 
w Bydgoszczy

Andrzej Drążek

(ocena opisowa)
– w skontrolowanym 

zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości, jednak 

pomimo realizowania 
nałożonych zadań, na terenie 

działalności KR wzrosła 
liczba negatywnych zdarzeń

11.

Delegatura NIK 
w Gdańsku

PKP PLK S.A.  
ZLK w Gdyni

Julian 
Skrochocki

(ocena opisowa)
prawidłowe wypełnianie 

zadań w zakresie 
utrzymania linii kolejowych 

w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo przewozów

12.
PKP PLK S.A.  

KR SOK 
w Gdańsku

Jerzy 
Boguszewicz

(ocena opisowa)
pomimo prawidłowo 

prowadzonych działań, 
na terenie działalności KR 
nie nastąpiła zasadnicza 
poprawa bezpieczeństwa 
na obszarze kolejowym  

i w pociągach

13.
Delegatura NIK 
w Katowicach

PKP PLK S.A.  
ZLK 

w Częstochowie
Helmut Klabis

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

14.
PKP PLK S.A.  

KR SOK 
w Katowicach

Dariusz Bitniok
pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

15.
Delegatura NIK 

w Lublinie
PKP PLK S.A.  

ZLK w Lublinie
Andrzej 

Matysiewicz53 

pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

16.

Delegatura NIK 
w Warszawie

PKP PLK S.A. ZLK 
w Warszawie

Piotr 
Siemianowski

(ocena opisowa)
oceniając pozytywnie 
działalność jednostki 
kontrolowanej mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości 

stwierdzono,  
że realizacja nałożonych 
zadań nie doprowadziła 
do zmniejszenia liczby 
negatywnych zdarzeń 

na terenie działalności ZLK

17.
PKP PLK S.A.  

KR SOK 
w Siedlcach

Zbigniew 
Jabłoński

pozytywna – działania 
nie doprowadziły jednak 

do zmniejszenia liczby 
negatywnych zdarzeń

18.
Koleje 

Mazowieckie  
sp. z o.o.

Czesław Sulima

(ocena opisowa)
działalność doprowadziła 

do poprawy bezpieczeństwa, 
jednak nieterminowo 

przeprowadzano przeglądy 
pojazdów kolejowych 

i egzaminy pracowników

53 Od 1 sierpnia 2017 r. - w całym okresie objętym kontrolą kierownikiem ZLK w Lublinie był p. 
Zygmunt Grzechulski.
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NIK skierowała do jednostek kontrolowanych 18 wystąpień pokontrol-
nych, do których trzy jednostki kontrolowane (PKP PLK S.A., Koleje Mazo-
wieckie sp. z o.o. oraz PKP Cargo S.A.) złożyły zastrzeżenia. W przypadku 
dwóch jednostek (Koleje Mazowieckie sp. z o.o. i PKP Cargo S.A.) zastrze-
żenia zostały uwzględnione, a w przypadku PKP PLK S.A. oddalone z uwagi 
na brak ich uzasadnienia. W wystąpieniach pokontrolnych sformułowanych 
zostało 27 wniosków pokontrolnych. Zrealizowanych zostało 15 wniosków 
pokontrolnych, 12 jest w trakcie realizacji.

Podsumowanie wyników 
kontroli
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Artykuł 16 dyrektywy 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych54, nakłada na państwa członkowskie 
UE obowiązek ustanowienia organu, który ma realizować wskazane w tej 
dyrektywie zadania krajowej władzy bezpieczeństwa dla sektora kolejo-
wego. 

W Polsce, zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, funkcja 
ta przypisana została Prezesowi UTK. Przepis ten ustala, że Prezes UTK jest 
centralnym organem administracji rządowej, będącym krajową władzą bez-
pieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumie-
niu przepisów UE z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regula-
cji transportu kolejowego. Prezes UTK jest właściwy w sprawach: regulacji 
transportu kolejowego, licencjonowania transportu kolejowego, nadzoru 
technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury oraz pojazdów 
kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nadzoru nad przestrzega-
niem praw pasażerów i wydawania licencji oraz świadectw maszynistów. 
Prezes UTK wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Transportu Kole-
jowego, w skład którego wchodzą oddziały terenowe (art. 12 ust. 1–2).

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu kolejowego, uregulo-
wane zostały w rozdziale 4 ustawy o transporcie kolejowym, która w prze-
pisach art. 17–17c nakłada na zarządców infrastruktury, użytkowników 
bocznic i przewoźników kolejowych obowiązki oraz zadania, jakie mają 
wypełniać w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów kolejowych55. 
Zgodnie ze wskazanymi przepisami zarządcy infrastruktury, przewoźnicy 
kolejowi, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządza-
jący infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są obowiązani speł-
niać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające: bezpieczne prowa-
dzenie ruchu kolejowego; bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych 
oraz ochronę ppoż. i ochronę środowiska. Natomiast producenci, podmioty 
zajmujące się utrzymaniem, dostawcy materiałów i części są obowiązani 
zapewnić, że pojazdy kolejowe, zespoły, podzespoły i części są zgodne 
z warunkami technicznymi i mogą być bezpiecznie eksploatowane przez 
przewoźników kolejowych i zarządców.

Na zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych ustawa nakłada 
obowiązek tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, w celu 
zapewnienia, że system kolejowy zdolny spełniać wspólne wymagania bez-
pieczeństwa (CST) jest zgodny z wymaganiami krajowych przepisów bez-
pieczeństwa i z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi 
w TSI, przy stosowaniu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM). 

54  Tj. dyrektywa 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei 
wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji 
przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L164 z 30.04.2004, s. 44, 
ze zm.).

55  Przepisy art. 17 ust. 1a ustalają w tym zakresie obowiązki i zadania dla producentów, podmioty 
zajmujące się utrzymaniem oraz dostawcy materiałów i części do pojazdów kolejowych.

Krajowa władza 
bezpieczeństwa 
transportu kolejowego 

Bezpieczeństwo 
transportu kolejowego 
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Tworzone przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych 
systemy zarządzania bezpieczeństwem, mają: spełniać wymagania dosto-
sowane do charakteru, rozmiaru i innych warunków prowadzonej przez 
nich działalności; zapewniać nadzór nad ryzykiem związanym z wprowa-
dzeniem na kolei nowych rozwiązań technicznych i technologicznych56 oraz 
uwzględniać ryzyka społeczne i działalność osób trzecich. Tworzony przez 
zarządcę infrastruktury system zarządzania bezpieczeństwem ma uwzględ-
niać skutki działania przewoźników kolejowych oraz stwarzać warunki 
umożliwiające wykonywanie zadań wszystkim przewoźnikom kolejowym 
zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, krajowymi prze-
pisami bezpieczeństwa i warunkami określonymi w ich certyfikatach bez-
pieczeństwa. System ten powinien zapewniać koordynację działań zarządcy 
infrastruktury i przewoźników kolejowych w sytuacjach awaryjnych 
na danej sieci kolejowej. Zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi 
mają ponadto przedstawiać corocznie57 Prezesowi UTK raporty w sprawie 
bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy (art. 17a ust. 1–4).

Przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury oraz podmioty odpowie-
dzialne za utrzymanie pojazdu kolejowego mają realizować proces zarzą-
dzania ryzykiem w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 402/201358(art. 17b). 

Dokumentami uprawniającymi:
 � zarządcę do zarządzania infrastrukturą kolejową – jest autoryzacja bez-

pieczeństwa (art. 17 d),
 � przewoźnika do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz 

świadczenia usług trakcyjnych – jest certyfikat bezpieczeństwa (art. 17e), 
 � maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego – są licen-

cja maszynisty oraz świadectwo maszynisty (art. 18 ust. 1).

Zagadnienia dotyczące ochrony porządku na obszarze kolejowym uregulo-
wane zostały w rozdziale 10 ustawy o transporcie kolejowym, która w prze-
pisach art. 58–64 ustala zasady wstępu na obszar kolejowy oraz nakłada 
na zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych obowiązki zwią-
zane z zapewnieniem bezpieczeństwa na obszarze kolejowym oraz w pocią-
gach i innych pojazdach kolejowych. Ustawa ustala, że wstęp na obszar 
kolejowy dozwolony jest tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę 
infrastruktury oraz że do wstępu na ten obszar w innych miejscach mają 
prawo jedynie osoby posiadające upoważnienie właściwego zarządcy lub 
przewoźnika kolejowego i osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów (art. 58 ust.1 i 2).

Zarządca lub kilku zarządców wspólnie, w uzgodnieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw transportu działającym w porozumieniu z ministrem 

56  Łącznie z ryzykiem podwykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z utrzymaniem 
infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych.

57  W terminie do końca drugiego kwartału.

58   Tj. rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013, s. 8, ze zm.), którego art. 17b 
nakłada ww. obowiązki również na producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, 
dysponenta, importera, wykonawcy modernizacji, inwestora oraz podmiot zamawiający.

Ochrona porządku  
na obszarze kolejowym  

i w pociągach 
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właściwym do spraw wewnętrznych, tworzą straż ochrony kolei, działa-
jącą na zasadach określonych w rozdziale 10 ustawy oraz powołują komen-
danta straży ochrony kolei59. Zgoda na utworzenie straży ochrony kolei 
wydawana jest w drodze decyzji (art. 59 ust. 1 i 2). Ustawa nie przewiduje 
przy tym tworzenia straży ochrony kolei przez przewoźników kolejowych, 
którzy tak jak zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa 
na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych 
(art. 58 ust. 3).

Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane 
są przez zarządcę lub zarządców (art. 59 ust. 3). Ustawa dopuszcza wyko-
nywanie przez funkcjonariusza straży ochrony kolei zadań z użyciem broni 
palnej. Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywa-
nia zadań z użyciem broni palnej następuje na wniosek komendanta straży 
ochrony kolei, w drodze decyzji, wydanej przez właściwy organ Policji 
(art. 59 ust. 5).

Szczegółowy zakres działania i sposób organizacji straży ochrony kolei 
oraz przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pocią-
gach i innych pojazdach kolejowych, określa w rozporządzeniach minister 
właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych (art. 59 ust. 6 i 8).

Straż ochrony kolei zobowiązana jest do współdziałania z Policją, Strażą 
Graniczną, Żandarmerią Wojskową, organami Krajowej Administracji Skar-
bowej (uprzednio kontroli skarbowej) i Inspekcją Transportu Drogowego 
(art. 62 ust.1).

Funkcjonowanie straży ochrony kolei60 uregulowane zostało rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei61. 
Zgodnie z rozporządzeniem do zadań działania straży ochrony kolei należy:

	opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach 
kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy 
infrastruktury;

	ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych 
i nieupoważnionych;

59  Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wprowadzona 
została m.in. zmiana art. 59 ust. 1 (uprzednio) w brzmieniu: „Zarządca lub kilku zarządców 
wspólnie, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu wydaną w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, mogą utworzyć straż ochrony kolei, działającą 
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz powołać komendanta straży ochrony kolei” 
na następującą: „Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, 
tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz 
powołują komendanta straży ochrony kolei”. Pomimo 5–krotnego ujednolicania treści tej ustawy 
od czasu wprowadzenia ww. zmiany, przepis art. 59 pozostał w ww. niepoprawnym brzmieniu. 

60  Zgoda na utworzenie przez PKP PLK S.A. straży ochrony kolei, udzielona została przez Ministra 
Infrastruktury decyzją nr TK-4-44-28/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

61  Dz. U. Nr 164, poz. 1718, dalej: rozporządzenie w sprawie SOK.

Zakres działania  
i organizacja straży 
ochrony kolei 
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	kontrola wstępu na obszar kolejowy oraz do budynków, budowli i urzą-
dzeń kolejowych;

	prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych;

	gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia 
w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;

	wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepi-
sach odrębnych;

	szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla 
i tresura psów służbowych.

Zarządca infrastruktury lub kilku zarządców infrastruktury wspólnie, 
w drodze porozumienia, tworzą straż ochrony kolei, działającą na obszarze 
działania tych zarządców, która przeznaczona jest do ochrony bezpieczeń-
stwa na obszarze kolejowym (§ 1 i 2). Zarządcy, na obszarze prowadzonej 
działalności, tworzą komendy straży ochrony kolei, w skład których mogą 
wchodzić jednostki wykonawcze. Zarządca infrastruktury usytuowanej 
na obszarze całego kraju zamiast takich komend może utworzyć komendę 
główną straży ochrony kolei oraz komendy regionalne straży ochrony kolei. 

Nadzór nad działalnością straży ochrony kolei sprawują zarządcy przez 
komendanta straży ochrony kolei, a w przypadku zarządcy infrastruktury 
usytuowanej na obszarze całego kraju – przez komendanta głównego straży 
ochrony kolei (§ 6). 

W celu zapewnienia porządku na obszarze kolejowym oraz bezpieczeństwa 
przewożonych koleją pasażerów i ładunków Minister Infrastruktury, w roz-
porządzeniu z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządko-
wych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojaz-
dach kolejowych62, określił, że zabrania się m.in. (§ 1–3):

	niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku budynków, 
budowli i urządzeń kolejowych oraz pojazdów kolejowych;

	naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyj-
nych, ostrzegawczych i oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich 
działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi 
i zmianę ich usytuowania;

	naruszania stanu sygnałów i wskaźników oraz wywierania wpływu 
na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę usy-
tuowania lub obrazu, a także ich naśladowania poprzez ustawianie 
w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitują-
cych takie znaki;

	posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasad-
nienia;

62  Dz. U. z 2015 r. poz. 50, dalej; rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych na obszarze 
kolejowym.

Przepisy obowiązujące  
na obszarze kolejowym 

i w pociągach 
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	wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń 
i pojazdów kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;

	dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru w magazynach, 
składach, na rampach kolejowych oraz w innych miejscach i pomieszcze-
niach, w których obowiązuje taki zakaz;

	wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych 
przepisów;

	obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pociągów lub innych 
pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torach;

	wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów 
kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów;

	pozostawania podróżnych w wagonach po przybyciu pociągu do stacji 
końcowej.

Przepisy te zabraniają ponadto manipulowania urządzeniami kolejowymi 
przez osoby nieuprawnione, pozostawiania zwierząt bez dozoru, wprowa-
dzania psów bez smyczy, kagańców i świadectwa szczepienia oraz różnego 
rodzaju czynów o charakterze chuligańskim, zakłócających ład i porządek.

1) Uchwałą nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
„Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”63, usta-
nowiony został program rządowy wyznaczający podstawowe kierunki poli-
tyki antyterrorystycznej w Polsce. Dokument przedstawia poziom zagro-
żenia terrorystycznego oraz mechanizmy służące do prowadzenie jego 
oceny, a także elementy warunkujące skuteczność funkcjonowania krajo-
wego systemu antyterrorystycznego. Program nie stanowi opisu sposobów 
reagowania na różnego rodzaju zagrożenia o charakterze terrorystycznym, 
natomiast ma na celu podniesienie stanu przygotowania państwa na tego 
typu zagrożenia. Jako miejsca szczególnie zagrożone atakami terrorystycz-
nymi wskazuje m.in. systemy transportowe i miejsca dużego skupienia 
ludzi. Wedłu g dokumentu (…) Odnotowane dotychczas ataki terrorystyczne 
na świecie wskazują, iż podstawowym ich celem jest infrastruktura trans-
portowa, w tym komunikacja miejska, samoloty, statki i pociągi oraz stacje 
metra i dworce (…). Sprzyjają temu szczególnie takie czynniki, jak stosun-
kowa łatwość ich przeprowadzenia związana z występującym tłumem i moż-
liwością wmieszania się w niego (…) zamachowców, utrudnioną możliwością 
zapewnienia efektywnego systemu zabezpieczeń oraz potencjalne znaczne 
straty dla społeczeństwa i infrastruktury (…). 

Do instytucji wspierających ochronę antyterrorystyczną64 Program zaliczał 
m.in. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz straż ochrony 
kolei.

2) Zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy 
między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań okre-

63  M.P. poz. 1218.

64  Sprawowaną na poziomie taktycznym przez: Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego, Policję, 
Straż Graniczną, Żandarmerie Wojskową, Państwową Straż Pożarną itp. wyspecjalizowane 
służby.

Działania 
antyterrorystyczne 
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śla ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych65. 
Ustawa definiuje pojęcie działań antyterrorystycznych, jako działania 
organów administracji publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom 
o charakterze terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi 
kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu 
zasobów przeznaczonych do reagowania na nie (art. 2 pkt 1). Wprowadza 
pojęcie działań kontrterrorystycznych, przez co należy rozumieć działania 
wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, prowadzone w celu wyelimi-
nowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub 
mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz specjali-
stycznej taktyki działania (art. 2 pkt 2). Podaje również definicję zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym – jako sytuacji, co do której istnieje podej-
rzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycz-
nym, lub jako zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa (art. 2 pkt 7). 
W przepisach rozdziału 2 ustawy określone zostały działania antyterrory-
styczne, które mają zapobiegać zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 
przy czym w art. 4 ust. 1 ustala, że organy administracji publicznej, właści-
ciele i posiadacze obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administra-
cji publicznej lub infrastruktury krytycznej współpracują z organami, służ-
bami i instytucjami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego przy realizacji działań antyterrorystycznych. 

3) Obowiązki w zakresie ochrony, przez specjalistyczne uzbrojone for-
macje lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne obszarów, obiektów, 
urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego 
i innych ważnych interesów państwa oraz bezpieczeństwa publicznego, 
określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia66. Ustawa 
ta odnosząc się m.in. do zagrożeń o charakterze terrorystycznym ustala:

	obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

	zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony; 

	wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;

	zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybucho-
wych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego.

Ustawa ta nie wskazuje bezpośrednio zadań i obowiązków związanych 
z ochroną pasażerów i ładunków na obszarze kolejowym, w tym na dwor-
cach oraz w pociągach, niemniej w przepisie art. 5 ust. 2 pkt 5 zalicza 
do obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochro-
nie m.in.: obiekty budowlane, urządzenia, instalacje oraz usługi wchodzące 
w skład infrastruktury krytycznej, do której zaliczane są systemy transpor-
towe podległe Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa67. W przepisach 

65  Dz. U. z 2016 r. poz. 904, ze zm.

66  Dz. U. z 2017 r. poz. 2213.

67  Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej wprowadzonym uchwałą 
nr 210/2015 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Narodowego 
Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
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art. 5 ust. 3–5 nakłada (m.in.) na wskazanego ministra obowiązek sporzą-
dzenia wykazu ww. infrastruktury i przesyłania go do wojewodów, którzy 
prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obo-
wiązkowej ochronie na terenie województwa. Ustala również, że ww. ewi-
dencja ma charakter poufny.

4) Z prowadzeniem przez zarządców infrastruktury i przewoźników kole-
jowych działań, które mają zapobiegać zdarzeniom o charakterze terrory-
stycznym, związane są przepisy art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rze-
czach znalezionych68, które określają zasady odnoszące się do postępowania 
z takimi rzeczami m.in. na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojaz-
dach kolejowych. Zgodnie ze wskazanymi przepisami w przypadku znale-
zienia rzeczy w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu 
otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, należy ją 
oddać właściwemu zarządcy, który po upływie trzy dni przekazuje ją wła-
ściwemu staroście, chyba że zgłosi się osoba uprawniona do jej odbioru. 
Jednak w przypadku rzeczy (…) której posiadanie wymaga pozwolenia, 
w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty 
lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce 
organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem 
życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jed-
nostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę 
o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

68  Dz. U. z 2015 r. poz. 397.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2117, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1332, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2213, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecz-
nych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży 
ochrony kolei (Dz. U. Nr 164, poz. 1718).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w spra-
wie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, 
w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 50).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, 
poz. 987, ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paździer-
nika 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z dro-
gami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744). 

9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 
2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów 
budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720).

10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.).

11. Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasaże-
rów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L z 3.12.2007, str. 14, ze zm.).

12.  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18 listopada 2014 r. 
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszą-
cych się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnospraw-
nych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. UE L 356 
z 12.12.2014, s. 110).

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania 
licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE 
w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz cer-
tyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L164 z 30.04.2004, 
str. 44, ze zm.).

14. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa 
w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L121 z 3 majam2013 r., str. 8, ze zm.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury
10. Minister Infrastruktury
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
12. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
13. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
14. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
15. Główny Inspektor Pracy
16. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego


