
Bezpieczeństwo przewozów kolejowych 

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa,  luty  2018 r. 

Miejsce na zdjęcie z okładki Informacji 

Źródło: Fotolia.com 



 

 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 średnia w Unii Europejskiej.  

 Niski poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych 
spowodowany był niewłaściwym stanem technicznym 
infrastruktury i taboru, błędami w organizacji ruchu oraz 
niedostateczną ochroną pasażerów i towarów przed 
przestępczością.  

 Kontrola miała umożliwić ocenę wykonywania zadań przez 
podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przewozów 
kolejowych oraz pozwolić na ustalenie barier prawnych, 
finansowych i organizacyjnych  utrudniających funkcjonowanie 
systemu bezpieczeństwa na kolei. 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Badaniami objęto wypełnianie zadań w zakresie bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych przez: Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych oraz straż ochrony 
kolei (SOK).  
Kontrola miała umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

– Czy zarządcy infrastruktury utrzymywali linie kolejowe w stanie 
zapewniającym bezpieczeństwo przewozów kolejowych? 

– Czy przewoźnicy kolejowi utrzymywali pojazdy kolejowe  
w stanie zapewniającym bezpieczeństwo transportu pasażerów  
i ładunków? 

– Czy zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi oraz SOK 
zapewniali ochronę pasażerów i ładunków przed napadami, 
kradzieżami, zniszczeniem mienia oraz zagrożeniami  
o charakterze terrorystycznym? 

– Czy Prezes UTK sprawował w sposób rzetelny nadzór nad 
podmiotami, których działalność miała wpływ na bezpieczeństwo 
przewozów kolejowych? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



NIK przeprowadziła kontrole bezpośrednio w 18 jednostkach: 
– w Urzędzie Transportu Kolejowego; 
– w PKP PLK S.A. (Centrali, pięciu zakładach linii kolejowych, 

Komendzie Głównej i czterech komendach regionalnych SOK);   
– w PKP S.A.;  
– u pięciu przewoźników kolejowych (PKP Intercity S.A.,  

Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Mazowieckie sp. z o.o., 
Koleje Dolnośląskie S.A. oraz PKP Cargo S.A.). 

Na zlecenie NIK przeprowadzone zostały kontrole doraźne przez:  
– Urząd Transportu Kolejowego – kontrolą objęto 23 zakłady linii 

kolejowych PKP PLK S.A. oraz 25 przewoźników kolejowych; 
– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, przy udziale właściwych 

inspektoratów – kontrolą objęto 46 mostów i wiaduktów 
kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.; 

– Państwową Straż Pożarną – kontrolą objęto 238 dworców 
kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. i samorządy.  

 
 
 

 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Nastąpiło obniżenie liczby wypadków kolejowych 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%). 

 

Liczba wypadków i poważnych wypadków na liniach kolejowych  
w latach 2012-2017 (I półrocze) 

 
 

Stwierdzony stan  
– obniżenie liczby wypadków kolejowych 04 

 
 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 



Stwierdzony stan  
– poprawa ochrony pasażerów i ładunków 

Nastąpiła poprawa ochrony przewożonych koleją pasażerów  
i ładunków. Działania w tym zakresie doprowadziły do zmniejszenia 
liczby przestępstw popełnianych w pociągach i na obszarze kolejowym.                               

 
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. 
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Stwierdzony stan  
– stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych 

Ustalone w kontroli nieprawidłowości oraz ryzyka potencjalnych zagrożeń 
wskazują, że stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych nie jest jednak 
w pełni zadowalający. Wystąpiły bowiem zjawiska negatywne, takie jak 
wzrost w 2016 r. liczby wypadków kolejowych w kategoriach: 

– najechań pojazdu kolejowego na pojazd drogowy (lub odwrotnie)  
na przejazdach kolejowo-drogowych kat. D o 17,8%; 

– zdarzeń związanych z ruchem pojazdu kolejowego o 66%; 
– przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu lub uchylenie 

zamknięcia i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym  
o 72,7%. 

Bardzo powoli postępowało wdrażanie europejskiego system sterowania 
ruchem kolejowym (ERTMS).  
Doszło do osłabienia integralności zarządzanej przez PKP PLK S.A. 
infrastruktury, 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. 
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Stwierdzony stan  
– zwiększenie liczby incydentów w 2016 r. 

Zwiększeniu uległa liczba incydentów na sieci kolejowej  
(tj. zdarzeń, które nie niosły za sobą skutków w postaci zabitych, 
ciężko rannych, czy znacznych szkód materialnych lecz stwarzały 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego). 
Należy podkreślić, że każde z tych zdarzeń mogło doprowadzić  
do tragicznych skutków w postaci katastrofy kolejowej. 
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Stwierdzony stan  
– zwiększenie liczby incydentów w 2016 r.  
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Źródło: Opracowanie własne  NIK na podstawie danych UTK. 



Stwierdzony stan – zdarzenia w I półroczu 2017 r. 

Liczba zdarzeń na liniach kolejowych w I półroczu 2017 r.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK.  
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Ocena PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Spółka 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 jednak zadowalający.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Źródło:  PKP PLK S.A. 
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Stwierdzony stan  
– niezadawalający stan techniczny linii kolejowych 

Blisko połowa linii kolejowych wymagała naprawy lub kompleksowej 
modernizacji. 

Stan techniczny linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. w 2016 r. 
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Stwierdzony stan  
– kontrole  infrastruktury i dworców kolejowych zlecone na 
podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK 

 Wyniki kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego w 23 zakładach linii kolejowych  
PKP PLK S.A. wykazały szereg nieprawidłowości obniżających poziom 
bezpieczeństwa przewozów pasażerów i ładunków.  

 Kontrole stanu technicznego 46 mostów i wiaduktów kolejowych 
przeprowadzone na zlecenie NIK – przy udziale Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego – przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego wykazały nieprawidłowości w zakresie utrzymania  
38 (tj. 83%) poddanych oględzinom obiektów inżynieryjnych.  

 Kontrole 238 kolejowych obiektów dworcowych przeprowadzone  
na zlecenie NIK przez Państwową Straż Pożarną wykazały 
nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych oraz występowania innych zagrożeń w przypadku  
175 (tj. 74%) dworców.  
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Ocena PKP S.A. 

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

Źródło: PKP S.A. 



Ocena przewoźników kolejowych 

Skontrolowane spółki wypełniały, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, zadania w zakresie nadzoru nad utrzymaniem taboru 
w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo przewozów 
pasażerów i ładunków.  
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Nie wyeliminowały 
jednak w pełni działań 
niezgodnych  
z systemami zarządzania  
bezpieczeństwem  
na kolei (SMS). 
 

Źródło:  Przewozy Regionalne sp. z o.o. 



Stwierdzony stan  
– niezadowalający stan techniczny taboru kolejowego 

Średni wiek wagonów pasażerskich eksploatowanych w 2016 r. 

  
 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 
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Stwierdzony stan  
– kontrole pojazdów kolejowych zlecone na podstawie  
   art. 12 pkt 3 ustawy o NIK 

Wyniki kontroli stanu techniczno-eksploatacyjnego pojazdów 
kolejowych, przeprowadzonych w 2017 r. na zlecenie NIK przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego u 23 przewoźników kolejowych, wykazały 
nieprawidłowości w zakresie: 

– nierzetelnego prowadzenia czynności utrzymaniowych pojazdów 
kolejowych – w 10 jednostkach kontrolowanych;  

– niewłaściwego oznakowania pojazdów kolejowych –  
w 11 jednostkach kontrolowanych, 

– nierzetelnego prowadzenia dokumentacji dot. eksploatacji 
pojazdów kolejowych – w 11 jednostkach kontrolowanych. 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął działania w celu usunięcia 
ustalonych nieprawidłowości. 
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Stwierdzony stan  
– kontrola czasu pracy maszynistów 

Badania czasu pracy maszynistów, przeprowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy w 2016 r. wykazały 48 przypadków równoległego 
zatrudnienia tych pracowników przez objętych kontrolą  
56 pracodawców. Wyniki tych badań ujawniły nieprawidłowości 
obniżające poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych,  
w tym związane m.in. z nieprzestrzeganiem odpowiedniego wymiaru 
odpoczynku dobowego maszynistów. 
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Stwierdzony stan  
– brak urządzeń wspomagających wsiadanie i wysiadanie  
   z pociągów oraz defibrylatorów 

 Na stacjach pasażerskich zarządzanych przez PKP PLK S.A. nie było 
urządzeń wspomagających wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób  
o ograniczonej zdolności poruszania się, pomimo niedostosowania 
wysokości i odległości krawędzi peronów od osi toru do potrzeb 
podróżnych. Również pociągi pasażerskie w przeważającej mierze  
nie były wyposażone w takie urządzenia. Ponadto nie posiadały 
monitoringu wszystkich składów.   

 Większość uruchamianych pociągów pasażerskich nie była 
wyposażona w defibrylatory, przy czym jedynie nieliczni pracownicy 
drużyn konduktorskich 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 pogotowie ratunkowe.  
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Ocena straży ochrony kolei (SOK) 

PKP PLK S.A. Komenda Główna SOK wypełniała w sposób rzetelny 
zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów porządkowych  
oraz ochrony pasażerów i mienia na obszarze kolejowym i w pociągach. 
Jako jednostka organizacyjna PKP PLK S.A. nie miała jednak określonych 
jednoznacznie uprawnień do ochrony bezpieczeństwa w pociągach  
i na dworcach kolejowych należących do innych przedsiębiorców.  
Mogło to wpłynąć na spadek wykrywalności przestępstw. 
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Stwierdzony stan  
– wykrywalność przestępstw na obszarze kolejowym  
   i w pociągach ochranianych przez KG SOK  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A. 
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Ocena Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego  

Prezes UTK sprawował w sposób rzetelny nadzór nad podmiotami, których 
działalność miała wpływ na bezpieczeństwo przewozów kolejowych. 
Prawidłowo realizował zadania w zakresie nadzoru nad spójnością systemu 
bezpieczeństwa na kolei oraz spełnianiem przez zarządców i przewoźników 
kolejowych warunków zawartych w: autoryzacjach bezpieczeństwa, certyfikatach 
bezpieczeństwa i świadectwach bezpieczeństwa.   

 

Miernik wypadków za lata 2012-2016 
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Stwierdzony stan 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UTK. 



23 Ocena ogólna 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działalność podmiotów odpowiedzialnych  
w latach 2016-2017 (I półrocze) za bezpieczeństwo przewozów 
kolejowych w Polsce. 
 
W wyniku skutecznych działań jednostek kontrolowanych 
nastąpiło obniżenie liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych, 
jakie miały miejsce na krajowej sieci kolejowej.  
 



Na podstawie dokonanych ustaleń Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała siedem wniosków systemowych skierowanych  
do Ministra Infrastruktury w sprawach dotyczących przede 
wszystkim podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia  
czy też ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem wyżej 
wymienionych barier. 

24 Wnioski do Ministra Infrastruktury 



NIK skierowała do jednostek kontrolowanych 18 wystąpień 
pokontrolnych, do których trzy jednostki kontrolowane złożyły 
zastrzeżenia.  
W przypadku dwóch jednostek zastrzeżenia zostały uwzględnione.  
W wystąpieniach pokontrolnych sformułowanych zostało  
27 wniosków pokontrolnych, z których 15 zrealizowano, a 12 znajduje 
się w trakcie realizacji.  

25 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Źródło: PKP PLK S.A. 
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