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Dnia 15 października 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 179 w gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Senackiego Zespołu Infrastruktury poświęcone ocenie funkcjonowania systemów 

sterowania ruchem kolejowym. 

Wstęp - Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury 
Senator Stanisław Kogut 

Chciałem serdecznie Państwa przywitać i podziękować za przyjęcie zaproszenia. Witam 

serdecznie Pana Ministra Andrzeja Massela, witam Pana Krzysztofa Dyla Prezesa UTK, 

przedstawicieli PLK na czele z Panią Józefą Majerczak, Pana Kołodziejskiego, związki 

zawodowe w osoboe Pana Prezydenta Leszka Miętka. Witam kolegę Pełkę.  

Poprosiliśmy Państwa na to spotkanie na temat oceny funkcjonowania 

systemów sterowania ruchem kolejowym w konsekwencji wypowiedzi 

przewodniczącego Leszka Miętka na posiedzeniu senackiej Komisji 

Gospodarki Narodowej. Pan Prezydent Leszek Miętek powiedział, że często 

występują awarie sygnalizacji kierowania ruchem kolejowym. Ta informacja zaniepokoiła 

mnie, dlatego doprowadziłem do tego spotkania. 

Serdecznie proszę, żeby Pan Minister Massel przedstawił, jak ta sytuacja wygląda, 

potem wypowiedzą się Prezes UTK, Pan Dyl, Pan Miętek, a następnie przeprowadzimy 

dyskusję. Proszę Panie Ministrze o informację, jak to faktycznie wygląda. 

Nie należy pozostawać obojętnym wobec sygnałów o występowaniu 

problemów związanych z systemami sterowania ruchem kolejowym.  

W środowisku kolejarskim istnieje wewnętrzna potrzeba, by dokonać 

oceny funkcjonowania tych systemów.  

 

 

 
 



I. Andrzej Massel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

 

Panie Senatorze, Szanowni Państwo. Na początek chciałem poprosić, 

żeby w ramach tego spotkania sprawy, które dotyczą naszego resortu,  

w miarę możliwości omówić na początku tego spotkania, gdyż będziemy 

musieli się oddalić do innych zadań. Natomiast zależałoby mi na tym, 

żebyśmy zaczęli od bardziej ogólnego podejścia do sytuacji polskich kolei, zwłaszcza zarządcy 

infrastruktury, w tym momencie. Działa on w warunkach bardzo trudnych,  

bo z jednej strony musi wykonywać swoją normalną pracę, udostępniając infrastrukturę 

przewoźnikom, z drugiej strony musi nadrabiać zaległości związane z stanem braku 

inwestycji, remontów i utrzymania, który trwał około 20 lat. Nadrobienie tych zaległości jest 

bardzo trudne. Wiadomo, że proces inwestycyjny pozwoli nam osiągnąć poprawę, ta poprawa 

jest już osiągana. Stan infrastruktury kolejowej od mniej więcej dwóch lat w skali sieci zaczął 

się poprawiać, to jest ważne. Natomiast jesteśmy dopiero na początku tej drogi i jeszcze przez 

wiele lat będziemy musieli eksploatować naszą kolej, mając świadomość, że zarówno 

rozwiązania techniczne nie są najnowsze, jak i stan wielu elementów, czy to drogi kolejowej, 

czy systemów sterowania, czy systemów zasilania, nie jest najlepszy. To obiektywnie widać  

z danych Polskich Linii Kolejowych, takie statystyki pokazujące stan poszczególnych 

Zarządca infrastruktury kolejowej działa w bardzo trudnych 

warunkach z uwagi na potrzebę nadrabiania bez mała 

dwudziestoletnich zaległości związanych z brakiem inwestycji, 

remontów i utrzymania. Proces inwestycyjny pozwoli osiągnąć 

poprawę, a stan infrastruktury kolejowej, od mniej więcej dwóch lat, 

zaczął się poprawiać. Obecny stan infrastruktury nie oznacza jednak, 

że nie jest ona bezpieczna, bo bezpieczeństwo w systemie kolejowym 

zależy od bardzo wielu elementów. Zależy oczywiście od stanu 

infrastruktury, ale zależy też od przestrzegania procedur, które 

dotyczą zarówno pracowników zarządcy, jak i przewoźników 

kolejowych, procedur, które są elementami systemów zarządzania 

bezpieczeństwem. Infrastruktura rozpatrywana łącznie z 

przestrzeganiem procedur, pozwala na pozytywną ocenę stanu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
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elementów infrastruktury, co roku PLK
1
 opracowuje. Pani Prezes w ciągu tego spotkania 

pokaże, jak to wygląda, zwłaszcza w odniesieniu do systemów sterowania. Ten stan nie 

oznacza, że nasza infrastruktura nie jest bezpieczna, bo bezpieczeństwo w systemie kolejowym 

zależy od bardzo wielu elementów, zależy oczywiście od stanu infrastruktury, ale zależy też  

od przestrzegania procedur, które dotyczą zarówno pracowników zarządcy, jak  

i przewoźników kolejowych, procedur, które są elementami systemów zarządzania 

bezpieczeństwem. Obowiązkiem każdego podmiotu działającego w sektorze kolejowym jest 

posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem, który z kolei podlega nadzorowi ze strony 

właściwego organu, czyli UTK
2
. W tym systemie mamy możliwość upewnienia się, że mimo 

takich a nie innych problemów ogólnie znanych, ta infrastruktura może być użytkowana. 

Jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, czyli nie tylko sama infrastruktura, ale również 

przestrzeganie procedur, dopiero wtedy ten system będzie funkcjonował prawidłowo. 

Oczywiście już nie wspominam o tym, jak wiele zależy też od taboru przewoźników 

kolejowych, jak wiele zależy od personelu, który obsługuje ten tabor. Jeżeli będą pytania 

odnoszące się do tej części, która jest w gestii przewoźnika, to myślę, że tutaj Dyrektor 

Kołodziejski chętnie nam udzieli informacji. Ale myślę, że najlepszym wprowadzeniem do 

dyskusji będzie pokazanie fotografii obecnego stanu i myślę, że tutaj Pani Prezes razem ze 

współpracownikami to przedstawią,, a wtedy moglibyśmy jeszcze odpowiedzieć na pytania. 

II. Józefa Majerczak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie  
Kolejowe S.A.  

                                                
1 PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [przyp.red.] 
2 UTK – Urząd Transportu Kolejowego [przyp.red.] 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są końcowym elementem 

modernizacji linii. Do roku 2015 ma zostać zmodernizowanych ponad  

7 tys. km torów kolejowych. Od dwóch lat bilans prędkości 

rozkładowych, czyli ilość kilometrów torów z prędkością podwyższoną  

i obniżaną, jest znacząco dodatni. Jszcze niedawno więcej prędkości  

Wieloletnie zapóźnienia w realizacji zarówno inwestycji, jak  

i utrzymania, trudno jest odrobić w ciągu krótkiego czasu, ale to się 

dzieje. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są końcowym 

elementem modernizacji linii. Do roku 2015 ma zostać 

zmodernizowanych ponad 7 tys. km torów kolejowych. 
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Dzień dobry wszystkim. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo. To, co powiedział Pan Minister Massel, te wieloletnie 

zapóźnienia w realizacji zarówno inwestycji, jak i utrzymania, trudno 

jest odrobić w ciągu krótkiego czasu, ale to się dzieje. Może w urządzeniach srk
3
, o których 

będziemy za chwilę rozmawiać, tego tak nie widać, ale to jest na końcu drogi. Jak zaczynamy 

modernizację linii, to zaczynamy od podtorza, toru, innych elementów  

i na to nakładamy najbardziej nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, czy urządzenia 

nowej generacji typu ERTMS
4
, ETCS

5
, czy też łączności GSM-R

6
. O tym kolega  

za chwilę opowie. Ja  zobrazuję, jak sytuacja teraz wygląda i udowodnię, że jest to znacząca 

zmiana w stosunku do tego, jak jeszcze to było 10 lat temu. Przez 6 lat, od 2010 do 2015 roku 

mamy zamiar zmodernizować ponad 7 tys. km torów kolejowych. Proszę popatrzeć, że nawet 

średnia na te 6 lat to ponad 1 tys. km toru. Były lata, rok 2002, 2003, że robiliśmy tego 

130 km, 150 km, więc jest to prawie 10 razy tyle. Ale oczywiście nie możemy tego 

jednorazowo zrobić choćby z tego względu, że przewoźnicy też muszą przejeżdżać i oczywiście 

pieniądze, jakie są przeznaczone dla kolei, staramy się maksymalnie wykorzystywać. Nie 

mniej musi to być rozłożone w czasie. Rozjazdów jest też w tym czasie ponad 4,5 tys. Teraz 

sam program rozjazdowy obejmuje 700 rozjazdów. A te lata, o których mówię, nie tak dalekie, 

10 lat temu, tylko 80 rozjazdów w całej Polsce w roku. Czyli trwałość rozjazdów musiała 

wynieść kilkaset lat, żeby go wymienić. To są mosty, wiadukty, przepusty, to jest likwidacja 

skrzyżowań w jednym poziomie szyn, zabudowa SSP
7
- w sumie kilkaset sztuk, to są zmiany 

doposażania przejazdów kategorii A w dodatkowe sygnalizacje, to są blokady samoczynne, 

cała infrastruktura, która na szczęście zmienia się pozytywnie. Tak jak mój kolega  

za chwileczkę przedstawi szczegółowo, najmniej widać w tym segmencie, ale odczuwalnie  

to, co już nie raz było powiedziane, od dwóch lat bilans prędkości rozkładowych, czyli liczba 

kilometrów torów z prędkością podwyższoną i obniżoną, od dwóch lat jest dodatni  

i to znacząco dodatni, bo to jest kilkaset do tysiąca kilometrów w rozkładzie jazdy 2012/2013. 

A były lata, że więcej obniżaliśmy, niż potrafiliśmy podnieść prędkości. Na to się składają i 

prace inwestycyjne, modernizacyjne i też prace utrzymaniowe, które też stopniowo staramy 

się wykorzystywać materiał odzyskany. Tu sobie bardzo dużo pomagamy. Nie było inwestycji, 

                                                
3 urządzenia srk urządzenia sterowania ruchem kolejowym [przyp.red.] 
4 ERTMS - Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym [przyp.red.] 
5 ETCS - Europejski System Sterowania Pociągami [przyp.red.]  
6GSM-R -  Kolejowa Sieć GSM [przyp.red.] 
7 SSP - zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej [przyp.red.] 
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nie było starych, użytecznych materiałów nawet w torach bocznych, nie było czym wymienić. 

Teraz to robimy, wykorzystujemy, więc stan ten poprawia się i w torach głównych i tych 

bocznych. Teraz bardzo proszę Pana Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji Pana 

Pawła Polaka o wypowiedź  konkretnie na temat  infrastruktury sterowania ruchem. 

III. Paweł Polak - Dyrektor Biura Automatyki  
i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

Dzień dobry Państwu. Ja chciałem przedstawić prezentację, która  

by pokazywała jak te urządzenia wyglądają, jaka jest ich struktura. To 

co eksploatujemy teraz na sieci, urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym, można podzielić na zasadnicze grupy, właściwie trzy grupy. 

 

Urządzenia, które bezpośrednio nadzorują pracę personelu prowadzenia ruchu 

Urządzenia nadzorujące prace dyżurnego ruchu, czyli stacyjne  

i liniowe, są w miarę dobrze rozwinięte. Nakładów wymagają 

natomiast urządzenia nadzorujące prace maszynisty. Obecnie 

przeważają urządzenia starszej generacji, o dostatecznym stanie 

technicznym tj. takie, które wymagają rozszerzonych zabiegów 

konserwacyjnych, ale są możliwe do wykonania przez pracowników 

utrzymania technicznego.  
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kolejowego, czyli urządzenia stacyjne i urządzenia liniowe oraz urządzenia nadzorujące 

pracę maszynisty. I tutaj możemy wyróżnić dwie grupy, czyli urządzenia samoczynnego 

hamowania pociągu i radio-stop. Poza tym wszystkim  są urządzenia zabezpieczenia ruchu na 

przejazdach kolejowych. Jeżeli chodzi o tę pierwszą grupę urządzeń, która nadzoruje pracę 

dyżurnego ruchu, to te urządzenia są w miarę dobrze rozwinięte. Maszynista jest mocno 

strzeżony. Natomiast ta druga część wymaga jeszcze bardzo wiele pracy i niestety, ale i 

środków. Co my eksploatujemy teraz na polskich liniach kolejowych? 

W zakresie urządzeń stacyjnych, to takie grupy urządzeń w zależności od technologii, 

w jakiej zostały wykonane: urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektromechaniczne, 

przekaźnikowe i komputerowe. Te urządzenia mogą być sterowane albo ręcznie, albo 

uruchamiane samoczynnie. Cóż my tu jeszcze mamy. Urządzenia kontroli prowadzenia 

pociągu, jak na razie tylko SHP i urządzenia zewnętrzne, które muszą funkcjonować, żeby  

te systemy mogły działać, czyli urządzenia niezajętości torów i rozjazdów, sygnalizatory, 

tarcze ostrzegawcze, napędy zwrotnicowe itd. Proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, o czym 

mówimy, jeśli chodzi o urządzenia sterowania ruchem kolejowym, to ja może pokażę, jak  

te urządzenia wyglądają, jaka jest ich struktura. Pozwólcie Państwo, że oprę się tylko  
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na urządzeniach stacyjnych, dlatego, że w urządzeniach liniowych nie ma co pokazywać. 

Każdy z nas, rozmawiamy przecież w gronie fachowców, każdy z nas widział jak wygląda  

i sygnalizator samoczynny, i sygnalizator stacyjny. To samo, jeśli chodzi o urządzenia 

przejazdowe, też każdy widział. Dlatego zacznę od urządzeń stacyjnych. 

Tak wyglądają urządzenia najstarszej generacji, mechaniczne kluczowe. 

Niestety one są i bardzo pracochłonne pod względem utrzymania i kosztochłonne pod 

względem obsługi przez pracowników, patrz dyżurnych ruchu, nastawniczych. Te urządzenia 

mają swoje ograniczenia. Nie można po tych urządzeniach jeździć z prędkością większą niż 

120 km/h. 
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     Urządzenia mechaniczne scentralizowane, to proszę Państwa też typowe kowalstwo. 

Można jeździć z prędkością troszeczkę większą 140 km/h, ale również są to urządzenia, gdzie 

potrzeba jest i dużo siły i dużo pieniążków, jeśli chodzi o utrzymanie w stanie technicznym 

dobrym i obsługę. 

Urządzenia elektromechaniczne suwakowe, to jest twór końca wieku XIX początku XX. 

Też z ograniczeniami prędkości i niestety urządzenia, do których części zamienne są teraz  

na wagę złota, bardzo ciężko dostać. 
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Urządzenia przekaźnikowe to już jest nowsza generacja, druga połowa XX wieku. 

Urządzenia, które umożliwiają jazdę z pełną prędkością, jaka jest dozwolona przy jeździe na 

sygnalizację, czyli z prędkością 160 km/h. Natomiast jest tutaj poważny problem 

przekaźników, które muszą podlegać okresowej kontroli przydatności do użytkowania. To jest 

to OTP, które na dole Państwo widzicie. Tak jak każdy samochód musi przejść przegląd  

co jakiś okres, tak samo każdy przekaźnik musi w pewnym określonym czasie zostać obejrzany 

i stwierdzona jego dalsza przydatność do eksploatacji.  

 Najnowsza generacja urządzeń komputerowych, praktycznie bez limitu prędkości, 

dużo łatwiejszych w utrzymaniu, dużo przyjemniejszych w obsłudze, ale nie zawsze tańszych  

w eksploatacji. 
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Jak wygląda struktura tych urządzeń? Ja specjalnie podzieliłem tutaj według urządzeń 

stacyjnych. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli patrzymy ilościowo w okręgach nastawczych,  

a inaczej w napędach zwrotnicowych, które są uzależnione w tych okręgach nastawczych.  
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Patrząc na obydwa rysunki widać, że zdecydowana większość urządzeń to są urządzenia 

starszej generacji,  pracochłonne i kosztochłonne. W naszym posiadaniu są jeszcze 3 192 

odstępy samoczynnej blokady liniowej, 20 468 sztuk elektromagnesów SHP i prawie 5 000 

kompletów urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.  

Jaki jest stan techniczny tych urządzeń? Jak widać dominuje tutaj stan dostateczny. 

Ten stan dostateczny wynika z pewnego rodzaju przyjętych kryteriów oceny tego stanu 

technicznego. Pod oceną dostateczny kryją się takie urządzenia, które wymagają drobnych 

zabiegów konserwacyjnych, rozszerzonych zabiegów konserwacyjnych, ale są możliwe  

do wykonania przez pracowników utrzymania technicznego. 

 

Ograniczenia w urządzeniach stacyjnych, jak widać, spadają. Toczą się prace 

modernizacyjne, czyli ostatni był chyba rok 2011 takim najbardziej wyskokowym. Myślę,  

że w tym roku też będzie tendencja spadkowa. Urządzenia przejazdowe tutaj mamy wzrost  

w 2012 roku, ale jest to proszę Państwa spowodowane tym, że te okresy są nieporównywalne 

na koniec roku z racji tego, że prowadzone są inwestycje i często te przejazdy są wyłączane  

z eksploatacji, tam trzeba wprowadzić ograniczenie. Na koniec roku myślę, że te słupki będą 

na tym samym poziomie i za rok 2012. 
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Co zrobiliśmy? W latach 2010 – 2012 w ramach prowadzonych inwestycji  

i innych działań modernizacyjnych zostało wymienione, zabudowane prawie 1 500 napędów 

zwrotnicowych, prawie 250 odstępów samoczynnej blokady liniowej i prawie tyle samo 

kompletów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na liniach. Poniżej określamy, może nie 

będę tego czytał, bo każdy widzi, że w latach 2013-2015 w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycji Kolejowych planujemy przeprowadzenie między innymi takich działań. 

Co się dzieje w tej części dotyczącej wspomagania pracy maszynisty, bo ETCS to jest 

system, nowoczesny system, który ma zadanie wspomagać maszynistę w czasie jego pracy? 
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To jest ERTMS w zakresie ETCS. Inwestycje, które są realizowane, i które planujemy, 

że w 2015 roku zostaną zakończone. Zielona ciągła linia to już jest realizowane. Linia 

przerywana to są projekty, które są w trakcie procedowania przetargowego. 
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I tutaj w zakresie GMS-R, pokazuję co się dzieje w tej perspektywie. Również linia 

ciągła oznacza realizowane projekty i mam nadzieję, że one zostaną zakończone do 2015. 

Linia przerywana to są projekty w trakcie procedowania. Co zamierzamy zrobić w następnej 
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perspektywie?

 

GSM–R to jest pierwszy najważniejszy w naszej opinii punkt wdrażania ERTMS w Polsce. To 

jest wizja globalnej sieci GSM–R, projekt, który jest w tym momencie realizowany w PLK. W 

ramach tego okresu 2013 – 2015 zamierzamy wykonać dokumentację projektową, uzyskać 

pozwolenia, wykonać planowanie radiowe. Natomiast wdrożenie planujemy w następnej 

perspektywie finansowej. Dziękuję. 
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IV. Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego  
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Zostałem poproszony, 

abym przedstawił, jako Urząd Transportu Kolejowego ocenę systemów 

sterowania ruchem. Możemy dokonać tej oceny wyłącznie  

na podstawie działań, które wykonujemy, czyli działań kontrolnych. Tu już pokrótce przejdę, 

bo tutaj już Pan Dyrektor przedstawił podział, zresztą jak sam Pan Przewodniczący 

powiedział, sami kolejarze, więc wszyscy wiedzą, podział na mechaniczne  

i elektryczne. 

 

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl poinformował, że 

na podstawie wyników działań kontrolnych stwierdzono, iż stan 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest w znacznej części 

przypadków niedostateczny. Jego zdaniem, poprawa możliwa będzie 

wyłącznie poprzez poczynienie nakładów inwestycyjnych  

na modernizację. Za krytyczne dla bezpieczeństwa, choć nie zawsze 

potencjalnie wypadkowe, uznać można wszelkie usterki i awarie 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów infrastruktury, 

które są niezbędne do prawidłowej pracy tych urządzeń.  

W skali całego kraju poważnym problemem w zakresie bezpieczeństwa 

transportu kolejowego są kradzieże i dewastacje urządzeń  

Na podstawie wyników działań kontrolnych stwierdzono, iż stan 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest w znacznej części 

przypadków niedostateczny. Poprawa możliwa będzie wyłącznie 

poprzez poczynienie nakładów inwestycyjnych na modernizację.  

Za krytyczne dla bezpieczeństwa, choć nie zawsze potencjalnie 

wypadkowe, uznać można wszelkie usterki i awarie urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym oraz elementów infrastruktury, które 

są niezbędne do prawidłowej pracy tych urządzeń. W skali całego 

kraju poważnym problemem w zakresie bezpieczeństwa transportu 

kolejowego są kradzieże i dewastacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego. Generują one znaczne koszty dla zarządców 

infrastruktury.  
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I oczywiście podział ze względu na pełnione funkcje. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

posiada dwa rodzaje kompetencji w zakresie dopuszczeń do eksploatacji urządzeń typu srk. 

Jedne w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a drugie to wydawania 

zezwoleń. Oczywiście największe doświadczenie mamy zbudowane do tej pory na wydawaniu 

świadectw typu, z uwagi na to, że ten proces przez lata był realizowany.  

 

Obecnie prowadzimy wnioski w zakresie zezwoleń o dopuszczenie podsystemów sterowania. 

Jest to oczywiście szerszy zakres współpracy pomiędzy tymi urządzeniami także tymi, które 

często dopuszczone były do eksploatacji na podstawie typu. Urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym w PKP PLK na dzień20.2.2013 

Przedstawiając wnioski z przeprowadzonych działań kontrolnych Prezes Urzędu 

Transportu Kolejowego zauważył, że ograniczenie liczby przypadków wyprawiania 

pociągów na sygnały zastępcze z przyczyn krótkotrwałych usterek elementów infrastruktury 

kolejowej możliwe jest poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury, zarówno w 

branży automatyki i telekomunikacji, jak drogowej i energetycznej oraz zapewnienie pełnej 

obsady personalnej niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności obsługi 

technicznej urządzeń infrastruktury oraz szybkiego usuwania usterek i wykonywania prac 

modernizacyjnych. Poprawa istniejącego stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

będzie możliwa wyłącznie poprzez poczynienie nakładów inwestycyjnych na ich 

modernizację. Eksploatacja bieżąca urządzeń opiera się jedynie na naprawach 

wykonywanych personelem własnym, bez zaangażowania znaczących środków na 

modernizację. 
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Przeważają przede wszystkim urządzenia przekaźnikowe i mechaniczne. Najnowsza generacja 

urządzeń to urządzenia komputerowe, które gwarantują oczywiście niezawodność i są bardzo 

nowoczesne. Komputerowe systemy według naszych danych są w 112 okręgach, urządzenia 

zdalnego sterowania na około tysiącu kilometrów linii i 87 stacjach  

i komputerowe samoczynne urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych  

na ponad 720 skrzyżowaniach z drogami publicznymi.  

Za krytyczne dla bezpieczeństwa, choć nie zawsze potencjalnie wypadkowe, można 

uznać wszelkie usterki i awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz elementów 

infrastruktury, które są niezbędne do prawidłowej pracy tych urządzeń.  
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Przykładem takich usterek może być spalona żarówka, uszkodzony silnik napędu 

zwrotnicowego, czy uszkodzony kabel sygnalizacyjny. Przykładami usterek zewnętrznych 

mogą być: brak sieci powrotnej, uszkodzenie izolacji czy choćby nawet kradzieże. 

Stan techniczny urządzeń można de facto podzielić na trzy kategorie: dobry, 

dostateczny i niezadowalający. 
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Według naszych kontroli i obserwacji można powiedzieć, że tak to się rozkłada, jeśli chodzi  

o urządzenia na przejazdach, samoczynnej blokady czy stacyjne, ale reasumując można 

stwierdzić, że stan tych urządzeń w znacznej części przypadków nie jest zadowalający.  
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Oto przykład bezpośredniego wpływu kontroli na szybkie usuwanie usterek. W dniach 24-26 

lipca bieżącego roku przeprowadzona została kontrola urządzeń sterowania ruchem na stacji 

Susz.  

Tam od 7 miesięcy był prowadzony ruch na sygnał zastępczy. W wyniku przeprowadzonej 

naszej kontroli, w dniu ostatnim tej kontroli, usunięto usterkę i już nie jest prowadzony tam 

ruch na sygnał zastępczy. 

Ten rok był rokiem przede wszystkim kontroli sygnałów zastępczych, powodów ich 

stosowania, ale przede wszystkim nakłonienia zarządców do tego aby zredukowali liczbę tych 

sygnałów zastępczych. 
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Na dzień 10 października na sieci PLK jest 114 lokalizacji, w których ruch pociągów odbywa 

się na sygnał zastępczy powyżej trzech dni. I tak jak powiedziałem, docelowym działaniem 

jest, aby zlikwidować ruch na sygnał zastępczy, by był to naprawdę wyjątkowy przypadek.  

W wyniku wielu kontroli udało się usunąć prowadzenie ruchu na sygnał zastępczy. 
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To są przykłady działań kontrolnych w wyniku, których usunięto w tym roku prowadzenie 

ruchu na sygnał zastępczy. 

 W tym roku przeprowadziliśmy, do 30 września, 133 kontrole zarządców 

infrastruktury w zakresie urządzeń srk. Stwierdzono między innymi takie nieprawidłowości 

jak brak wymaganych  przepisów wewnętrznych oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, w znacznej 

części przeszkód i usterek w działaniu urządzeń srk brak jest zapisów w książkach kontroli 

urządzeń srk o dokonanych przez personel obsługi technicznej sprawdzeniach w celu 

ustalenia przyczyn nie wykonywania badań diagnostycznych, czy braki w protokołach z tych 

badań. 

 

W związku z tymi działaniami kontrolnymi, w tym okresie, wydano aż 14 decyzji zmuszających 

zarządcę do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli. 
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Tutaj mamy obraz działań kontrolnych, jakie podejmujemy, w tym także monitorujących i 

sprawdzających na zgodność z typem.  

W zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ostatnich miesiącach dokonano   

60 czynności kontrolnych. Od 1 stycznia do 11 października wydano 199 decyzji w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym między innymi dotyczących warunków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie w ruchu w tym także systemu 

urządzeń sterowania ruchem. 
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Niebieski kolor to rok 2013, czerwony dla porównania jak to wyglądało w roku 2012. 

Kradzieże i dewastacje to jest także jeden z elementów, który wpływa na systemy sterowania 

ruchem, a także pośrednio oczywiście na bezpieczeństwo.  
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Około 34 % wszystkich przestępstw i wykroczeń, które notuje Straż Ochrony Kolei, stanowią 

kradzieże i dewastacje. W tej grupie oczywiście dominowały kradzieże, tj. 3 500 przypadków  

i dewastacje ponad 1 000. Większość kradzieży i dewastacji ma oczywiście miejsce  

w odniesieniu do urządzeń srk, a jest to około 65 % na przykładzie 2011 roku. 

 

Tu jest podział, jak to wygląda: wybryki chuligańskie 20 % a kradzieże i dewastacja urządzeń 

bezpieczeństwa to jest 34 %. Konsekwencjami są awarie i usterki w wyniku tych kradzieży.  

To stanowi skomplikowany system, gdzie nawet kradzież niewielkiego elementu może 

prowadzić do braku możliwości prowadzenia ruchu pociągów w sposób zorganizowany  

i może doprowadzić do prowadzenia w oparciu o sygnały zastępcze.  
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Tutaj są podane koszty, jakie z tego tytułu zarządca ponosi. W 2012 roku ponad 6,2 mln zł,  

w 2010 roku ponad 5 mln zł, co potwierdza dane Komendy Głównej Straży, że to zjawisko 

niestety ponownie się nasila, co pokazuje ten wykres. Czyli mamy niestety złą tendencję  

do kradzieży tych elementów. 
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Dostrzegając ten problem, nie tylko na rynku kolejowym, trzej regulatorzy: 

telekomunikacyjny, energetyczny i kolejowy, podpisali memorandum w sprawie 

przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.  

 

Z tego tytułu stworzyliśmy taki plakat, który mamy nadzieję przy współpracy zarządcy  

i innych podmiotów, będzie dawał do myślenia wszystkim, którzy ewentualnie chcieli zająć się 
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takim procederem. Szczególnie apelujemy do osób, które widzą to zjawisko, by reagowały  

i dzwoniły pod odpowiedni numer w celu niwelowania tego procederu. 

Podjęliśmy także inne działania z uwagi na to, że przynajmniej część tych zdarzeń 

związanych z dewastacją i kradzieżami ma miejsce w tych samych lub zbliżonych 

lokalizacjach, a także sposób dokonywania tych działań może wskazywać, że są wykonywane 

przez tą samą osobę lub grupę osób, prawdopodobnie zamieszkujących także w danej okolicy.  

 

Objęliśmy analizą obszary występowania pewnych niepokojących zdarzeń, po 

przeanalizowaniu zostaną one wykorzystane do sporządzenia zbiorczej informacji 

skierowanej do organów ścigania wskazującej na zidentyfikowane miejsca krytyczne, w 

których dochodzi do częstego powtarzania się incydentów zbliżonego rodzaju.  

I tutaj w naszej opinii współpraca z organami ścigania może pozwolić ograniczyć to zjawisko 

i uciążliwość kradzieży elementów bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 
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Wnioski. Przede wszystkim ograniczenie liczby przypadków jednorazowego, 

ewentualnego powtarzającego się wyprawiania pociągów na sygnały zastępcze z przyczyn 

krótkotrwałych usterek infrastruktury jest możliwe przede wszystkim przez poprawę stanu 

technicznego infrastruktury w branży automatyki jak i telekomunikacji oraz energetyki. 

Zapewnienie pełnej obsady personalnej niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności 

obsługi technicznej urządzeń infrastruktury oraz szybkiego usuwania tych usterek. Poprawa 

istniejącego stanu urządzeń będzie możliwa przede wszystkim poprzez poczynienie znacznych 

nakładów inwestycyjnych na ich modernizację. Eksploatacja bieżąca urządzeń opiera się 

przede wszystkim na wykonywaniu prac naprawczych własnym personelem, bez 

zaangażowania znaczących środków na modernizację. Praktycznie modernizowane są tylko  

te elementy na liniach kolejowych, które objęte są planem inwestycyjnym zarządcy głównego. 

Na pozostałych liniach podlegają one bieżącej konserwacji, a stan ich dekapitalizacji  

po prostu nadal postępuje. Dziękuję. 

 



29 

 

 

V. Leszek Miętek - Prezydent Związku Zawodowego 

Maszynistów Kolejowych w Polsce  
 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Ministrze. 

Przyznam się szczerze, że jeszcze na początku tego spotkania chciałem 

wysłać s-msa do żony, żeby mi przygotowała szczoteczkę i pastę do zębów 

z uwagi na to, że jako osoba, która nie jest objęta immunitetem parlamentarnym 

spodziewałem się, że z tej komisji wyjdę z zarzutami bezpodstawnego twierdzenia dotyczącego 

sytuacji bezpieczeństwa na polskich liniach kolejowych, o czym Pan Przewodniczący był 

łaskaw na początku powiedzieć. Przyznam się szczerze, że do wystąpienia Prezesa UTK, który 

tę sielankę jak gdyby zburzył myślałem, że będę dzisiaj świadkiem takiego samego zjawiska, 

jak ostatnio w Senacie słyszałem, jak opowiadano senatorom o stanie polskich kolei, 

myślałem, że przyjechałem z innego świata. Ale bardzo dziękuję, bo rzeczywiście Prezes 

Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił stan bezpieczeństwa takim jakim on jest.  

I on wcale nie jest taki lukrowany. I dziwię się bardzo, że zarówno Pan Minister, jak i Polskie 

Linie Kolejowe cały czas tkwią w tym, że wmawia się, że nie jesteśmy chorzy. Żeby pacjent się 

wyleczył przede wszystkim musi sobie zdać sprawę z choroby, a nie z uciekania od odpowiedzi 

na realne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Bo jak sobie uświadomimy, tak jak  

to z raportu UTK wynika, gdzie są nieprawidłowości, to podejmiemy decyzję, żeby zmienić ten 

stan rzeczy. A jak będziemy cały czas się chowali za procedurami, że są procedury,  

że my w zasadzie to jesteśmy zdrowi, bo proszę bardzo na zdjęciach jakie piękne linie 

kolejowe są budowane, tylko nie wiadomo z czego są te wypadki i zagrożenia z którymi mamy 

Tempo wdrażania zmian w obszarze bezpieczeństwa jest niewystarczające. 

Ważnym zadaniem jest uświadomienie sobie, gdzie są nieprawidłowości.  

Spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa przez pryzmat procedur może 

prowadzić do błędnych wniosków. Trudno podzielić stanowisko Ministra 

Transportu, co do tego, że program poprawy bezpieczeństwa na kolei został 

w większości zrealizowany. Istnieje konieczność wprowadzenia 

nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa oraz wzmocnienia posterunków 

ruchu i obsad drużyn trakcyjnych na modernizowanych odcinkach linii 

kolejowych. 
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do czynienia. Pewnie z nieudolnych i nieprzestrzegających procedur dyżurnych ruchu  

i maszynistów, bo zawsze ten pracownik będzie pod ręką, jak trzeba będzie helikopterem  

na kolejną katastrofę jechać. Można powiedzieć otóż u nas w procedurach było wszystko 

ładnie, pięknie tylko zawinili ci pracownicy, którzy nie przestrzegali procedur. Dawno 

mówiliśmy, ja, jako przedstawiciel maszynistów i w konfederacji dyżurnych ruchu  

i pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, że w sprawach 

bezpieczeństwa ruchu w Polsce należy podjąć szczególne i nadzwyczajne działania, takie, 

które stworzą bezpieczeństwo realne na szlakach. Bo my drodzy Państwo nie rozmawiamy  

o jakimś muzeum, czy jakiejś sali wystawowej, gdzie zastanawiamy się gdzie obraz powiesić, 

tylko rozmawiamy o realnym ruchu kolejowym i wszystkich inwestycjach, to, co się dzieje 

 na polskich liniach kolejowych, to jest w wymiarze realnego ruchu kolejowego, który się 

odbywa codziennie i w tej chwili. I nas nie stać na to, ażeby działania i decyzje w obszarach 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego były rozciągane w takim nastawieniu, chyba gorszym jak 

watykańskie, bo tam wszystko musi dojrzeć i u nas też musi dojrzeć. Nawet regulacje prawne 

w obszarze bezpieczeństwa zapowiadane przez Pana Ministra Nowaka też muszą dojrzewać.  

 Ja przygotowałem na prośbę Pana Senatora takie zestawienie dotyczące kwestii 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, nieco szersze i dotyczące bezpieczeństwa ruchu nie tylko  

w wymiarze sterowania ruchem kolejowym i tam są pokazane te zagrożenia. W odpowiedzi  

na to, co Pan Minister Nowak powiedział niedawno, że w zasadzie to już cały program 

poprawy bezpieczeństwa praktycznie został zrealizowany. I tam pokazujemy również aspekty 

prawne, że jest ustawa o szkoleniach, ale rozporządzeń nie ma, chociaż ustawa już weszła  

w życie. Nie wiadomo kiedy będą rozporządzenia. Ustawa o czasie pracy to jeszcze nawet nie 

wystartowała tak na dobre. Ostatnie posiedzenie komisji bezpieczeństwa było w lipcu.  

Ja rozumiem, że resort dzisiaj nie ma czasu, bo trzeba doprowadzić do upadłości spółkę 

Przewozy Regionalne, ale bezpieczeństwo to jest życie ludzkie i niestety inne działania nie 

powinny determinować działań resortu tylko również kwestie bezpieczeństwa. Tak jak 

powiadam, Szanowni Państwo, tutaj są instytucje w kraju, które mają narzędzia i metody 

przedstawienia szczegółowej diagnozy tego, co się dzieje na liniach kolejowych. Ten mój 

materiał, który został przygotowany, on jest przygotowany tylko w ramach tych narzędzi, 

które posiadają związki zawodowe i są bardzo ograniczone, czyli oparte na doniesieniach 

ludzi z linii i na różnego rodzaju informacjach medialnych, prasowych z tego, co się stało.  
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Natomiast uważam, że rzeczywiście trzeba na realnych materiałach się oprzeć i nie 

opowiadać, że wszystko robimy i będzie dobrze, tylko zastanowić się, dlaczego tak jest. 

Dlaczego tak jest, że semafor wjazdowy na stację Warszawa Zachodnia każe maszyniście 
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jechać z największą dozwoloną prędkością, a droga jest ułożona na bok? Dlaczego tak jest  

w systemie, że maszynista to zgłasza, zgłoszenie jest bagatelizowane i ruch jest tak 

prowadzony od ponad pół roku, aż dochodzi do kolejnego zdarzenia? To, że się media 

zainteresowały tą sprawą, komisja doszła do tego, że żarówka ma za niskie napięcie. 

Dlaczego tak jest, że maszynista ma obraz na semaforze i to jest najgroźniejsze, bo na kolei 

rzeczywiście są procedury, jak coś jest popsute to jest procedura jak uniknąć wypadku: albo 

obniżyć prędkość, albo zastosować inne. Najgorsze są te zjawiska, o których my nie mamy 

świadomości, że one istnieją, a są zgłaszane, bo dyżurny ruchu nie ma świadomości,  

że semafor, który on podał na drogę zezwalający, że on pokazuje niewłaściwy sygnał. 

Dyżurny ruchu, gdyby była taka sytuacja w Babach
8
, nie miałby świadomości, że droga jest 

ułożona na bok a semafor pokazuje jazdę z największą dozwoloną prędkością. I można 

powiedzieć, że z całą pewnością maszynista miał obraz, że wszystko grało. Tylko, że z całą 

pewnością były przypadki i przed i po, pokazujące, że nie gra tam sygnalizacja, że były 

wprowadzane ograniczenia eksploatacyjne przez sam Urząd Transportu Kolejowego,  

że Urząd Transportu Kolejowego wydał dyspozycję żeby pokazać czarno na białym,  

że rzeczywiście tego typu zjawiska zachodzą, żeby to udowodnić poprzez montaż kamer  

na lokomotywach. Gdzie są te kamery? Ile czasu minęło? Nie ma tych kamer żeby  

to pokazywać. Nie może być takiej sytuacji Szanowni Państwo, że ślimak przekłada drogę 

przebiegu pod jadącym pociągiem, jak mieliśmy do czynienia w Gdyni. Ja rozumiem,  

że na polskich liniach kolejowych w końcu te modernizacje są, ale choćbyśmy budowali jak 

najpiękniejszy wieżowiec, szklane domy to to nie usprawiedliwia, że robotnicy po tej budowie 

tego szklanego domu będą biegali bez kasków, pasów zabezpieczających. I nie może być 

sytuacji takiej, że jest modernizacja linii kolejowej, jazdy na sygnały zastępcze itd. i nie są 

wzmacniane posterunki ruchu, co wykazał raport Urzędu Transportu Kolejowego. Nie są. Tu 

w moim materiale jest przykład, że w ogóle nie jest obsadzony jeden z posterunków i z tego 

tytułu sygnały zastępcze były stosowane. Nie ma usprawiedliwienia, że maszynista jadący sam 

w nocy dostaje praktycznie książkę z wykazem ostrzeżeń stałych, gdzie są ograniczenia 

prędkości, które on w nocy musi rozczytać, łącznie z wykazem ostrzeżeń stałych i z 

drukowanym codziennie rozkładem jazdy, który się zmienia. A on jest sam z małą lampką i nie 

wie czy ma szlak obserwować, czy wskaźniki ma obserwować, czy ma czytać te dokumenty, 

które dostał, bo na szlaku może się zdarzyć, że osygnalizowania początku i końca 

                                                
8 Katastrofa kolejowa w Babach – zdarzenie, do którego doszło 12 sierpnia 2011 roku. W wyniku wykolejenia 

pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa Wschodnia-Katowice zginął 52-letni mężczyzna, a 81 osób 

zostało rannych, z których w szpitalu zmarła 63-letnia kobieta.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twoje_Linie_Kolejowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa_Wschodnia_Osobowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice_%28stacja_kolejowa%29
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ograniczenia prędkości nie będzie. A jak linia jest zmodernizowana kawałkami i on może 

jechać z prędkością 120 km/h, a po drodze zdarzy się remontowany przepust - bo tak swoją 

drogą na linii do Gdyni teraz przepusty się remontuje, tory już ułożone się rozebrało, a teraz 

się remontuje przepusty, i ten 2015 jest niemożliwy 2025 pewnie tej modernizacji do tego 

pendolino, tej linii - ten przepust, gdzie jest ograniczenie do 20 km/h, a jego nie zauważy tam 

gdzieś na dole na tej karteczce, że miał to zrobić, wskaźnika W14 nie będzie, i jak tam się 

wykolei to będzie stwierdzenie takie, no przecież my procedury mamy. To maszynista się nie 

zastosował, bo miał 3 możliwości: sygnalizacja - przewróciła koparka, albo wiatr przewrócił 

- ale miał rozkaz, mógł go przeczytać. Tylko, że on był sam w kabinie. O tym mówimy od 

dawna, żeby zabezpieczyć się przed sytuacjami ekstremalnie niebezpiecznymi, które polegają 

na polskich kolejach przede wszystkim na sytuacjach, w których sygnalizacja działa 

nieprawidłowo, w sposób, którego nie idzie zidentyfikować ze stanowiska dyżurnego ruchu - 

to jest po pierwsze. I po drugie, że są tworzone sytuacje bardzo niebezpieczne, ekstremalne  

na modernizowanych odcinkach linii kolejowych. I tutaj trzeba wprowadzić natychmiast 

jakieś nadzwyczajne procedury bezpieczeństwa. Wzmocnić posterunki ruchu i wzmocnić 

obsadę drużyn trakcyjnych, tak żeby ten proces modernizacyjny przejść bez ofiar. Bo proszę 

zwrócić uwagę i przeanalizować to, gdzie się zdarzały w ostatnim czasie najpoważniejsze 

wypadki. Właśnie na odcinkach od Bab po Szczekociny, na odcinkach, czy tu zderzenie 

pociągów pod Warszawą, na odcinkach, które były modernizowane, na których była 

zmieniona i co chwilę zmieniana organizacja ruchu pociągów. Mili Państwo nie obrażajcie 

się na maszynistę Leszka Miętka, że o tych rzeczach mówi, ale nad tym nie można przechodzić 

do porządku dziennego, bo my działamy w realnym prowadzeniu ruchu pociągów. Ja myślę, 

że wnioski z tego, co przedstawił Pan Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powinny 

wypłynąć również z tego posiedzenia komisji. 

Trzeba naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że my mamy chorobę w sobie, żeby zacząć 

leczenie i podjąć te działania, już nie będę wspominał lokomotyw jednokabinowych, czy też 

innych rzeczy, o których mamy świadomość. Nie prowokujmy wypadków. Wypadki  

są prowokowane szczególnie na liniach właśnie modernizowanych, o odmiennej  

do codziennej organizacji ruchu pociągów. I trzeba wejść troszeczkę w skórę tych ludzi, 

którzy tam są na linii, tych dyżurnych ruchu, tych maszynistów, że oni muszą sobie z tym 

poradzić i trzeba im dać szansę, żeby sobie z tym poradzili. Ja mam tyle. W dokumencie, który 

przygotowałem, przepraszam, że on jest tak ograniczony, ale tak jak mówię związki zawodowe 

nie mają powszechnego dostępu, jeżeli mógłbym poprosić o prezentacje zarówno PLK jak i 
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Urzędu Transportu Kolejowego, to bym był zobowiązany gdybym to dostał, bo to wyposaży 

mnie we właściwą wiedzę. 

VI. Omówienie komentarzy i dyskusji  

Andrzej Massel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Andrzej Massel nawiązując do wystąpienia Pana Leszka Miętka podkreślił, że nie można 

mówić tylko o jednej przyczynie problemów związanych z bezpieczeństwem. Sfera 

inwestycyjna jest bardzo ważna, ale przestrzeganie procedur jest tak samo ważne. To wynika 

niemalże z każdego ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 

Niemalże regułą jest splot przyczyn i dlatego, jeżeli widzimy zagrożenie bezpieczeństwa,  

jest na to procedura. Jeżeli maszynista widzi, że sygnał na semaforze jest niezgodny  

z drogą to wie jak się ma zachować. Ma zatrzymać pociąg i wezwać komisję.  

Marek Pawlik - Z-ca dyrektora ds. Interoperacyjności Instytutu 
Kolejnictwa  

Z-ca dyrektora ds. Interoperacyjności Instytutu Kolejnictwa Marek Pawlik zwrócił 

uwagę na kwestie związane z brakiem systemów automatycznej kontroli jazd. W raporcie 

wydawanym przez Europejską Agencję Kolejową dotyczącym bezpieczeństwa  

na europejskich kolejach jeden z wykresów dotyczy skali linii kolejowych wyposażonych  

w systemy automatycznej kontroli jazd. Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, gdzie 

skala wyposażenia w systemy klasy ATP/ATC wynosi 0 km linii kolejowych. Budzi  

to bardzo poważne obawy, bo maszynista nie jest pilnowany tak jak dyżurny ruchu i nie  

ma takiego wsparcia i takiej minimalizacji możliwości błędów ludzkich. Z punktu widzenia 

przetwarzania informacji począwszy od ustawiania drogi przebiegu do prowadzenia ruchu 

kolejowego maszynista jest w sytuacji najtrudniejszej. Żeby to zmienić możliwe są dwie 

drogi. Pierwsza, to wdrażanie systemów europejskich ETCS  

Kłopotem jest to, że wymaga on wyposażenia przytorowego i współpracującego z nim 

wyposażenia pokładowego. Trzeba zadać sobie pytanie, jaka jest skala wyposażenia taboru 

bądź też jakie są przewidywania w tym zakresie. Możemy mówić o Husarzach, które nie  

są jeszcze ciągle wyposażone, ale są przymiarki żeby jednak były, jako pojazdy, które mają 

jeździć z prędkością powyżej 160 km na godzinę. Mówimy o 10 lokomotywach  

i 20 pociągach Pendolino.  
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Po drugie możliwość modernizacji systemu SHP 

Wymaga to najpierw wystąpienia do Komisji Europejskiej o tego typu zgodę. 

Warunkiem jej uzyskania jest pokazanie, że jest to związane z podniesieniem poziomu 

bezpieczeństwa. Możliwości techniczne powiązania w pewnych konkretnych sytuacjach 

systemu SHP z obrazami sygnałowymi istnieją i tym samym istnieje możliwość 

informowania maszynisty nie tylko o tym, za ile metrów jest sygnalizator, ale czy jest  

to sygnalizator zezwalający, czy nie zezwalający na jazdę.  

Ponadto Pan Marek Pawlik zwrócił uwagę na kwestie związane z pewną sprzecznością 

pomiędzy prawem krajowym i wspólnotowym. Nasza ustawa, której Urząd Transportu 

Kolejowego musi przestrzegać mówi, że urząd jest zobligowany w sytuacji, w której istnieje 

zagrożenie do podjęcia działań i w związku z tym podejmuje decyzje i one muszą być 

przestrzegane. Mamy równolegle rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, które jest wykorzystywane w bardzo 

ograniczonym zakresie. Bezwzględnie jest to dokument do przygotowania i wyciągania 

wniosków na styku pomiędzy przewoźnikami i zarządcami w odniesieniu do realizacji 

inwestycji. Dowodzimy na dzień dzisiejszy, że po realizacji inwestycji będzie bezpiecznie, 

czyli mamy przykładowo świadectwa typu certyfikaty weryfikacji zgodności, które mówią,  

że jeżeli coś jest w 100 % zrealizowane, to zapewnione jest bezpieczeństwo. Natomiast jest 

wiele innych elementów, które muszą podlegać takim analizom. Jest do tego narzędzie, 

natomiast skala wykorzystania tego narzędzia jest mocno znikoma. 

Odnosząc się do informacji przekazanej ze strony PKP PLK S.A., że trwają 

przygotowania do wdrożenia radiołączności pociągowej, ale te systemy te są zabudowywane 

na koniec wszystkich prac modernizacyjnych, Pan Marek Pawlik podkreślił, że radiołączność 

mogła być wdrażana na znacznie większą skalę. Komisja Europejska jeszcze rok temu  

w swoim raporcie proponowała, by Polskie Linie Kolejowe zrealizowały projekt 7126. 

Połowa tej sieci, która jest obecnie w przygotowaniu miała zostać, w propozycji Komisji 

Europejskiej, zrealizowana w ramach bieżącego budżetu na lata 2007-2015. 

Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów 
Kolejowych w Polsce  

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Pan Leszek 

Miętek zwrócił uwagę, iż ze strony resortu transportu następuje przeciąganie w czasie 

regulacji prawnych. Dotyczy to przykładowo sprawy montowania kamer. Z samego zalecenia 

Urzędu Transportu Kolejowego niewiele wynika, gdyż brak jest specyfikacji, jakie parametry 
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kamery i w jaki sposób będą montowane, brak regulacji, że dowód nagrania może stanowić 

dowód w sądzie. Po stronie przewoźników leżą oszczędności kosztów, których nie są w stanie 

zaryzykować z uwagi na to, że nie ma prawnych regulacji dotyczących montowania tych 

kamer. 

Jerzy Moskwa - Dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży PKP 
Informatyka 

Pan Jerzy Moskwa Dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży PKP Informatyka 

podkreślił, że problem prawny rzeczywiście istnieje. Zainteresowanie tym tematem  

u przewoźników jest duże. Najbardziej zaawansowane jest PKP Intercity, które robi wszystko 

żeby do końca roku wdrożyć kamery u siebie. Ponieważ nie ma wytycznych, czy też 

wymagań na te systemy, robione były pilotażowe próby i osiągnięto taki poziom, który 

pozwala stwierdzić, że można zainstalować coś, co być może spełni wymagania przyszłe. 

Jednym z rozwiązań, które stosuje część przewoźników jest system RJ – pojazd,  

tj. prezentowany rozkład jazdy służbowy, z którego korzysta maszynista na monitorach  

w kabinie maszynisty. Systemy te są aktualizowane na bieżąco i pozwalają na koncentrację 

maszynisty na prowadzeniu pociągu. Ostrzeżenia są ramkowane i łatwiej jest zauważyć 

miejsca niebezpieczne. Powodem braku wdrożeń są jednak koszty. 

Krzysztof Kołodziejski - Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych 
PKP Intercity 

Pan Krzysztof Kołodziejski Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych PKP Intercity 

zauważył, że rozmowy dotyczące bezpieczeństwa koncentrują się w trzech obszarach 

dotyczących spraw technicznych, ludzi i przepisów. Jednocześnie poinformował,  

że na stanowisko maszynisty jest szkolonych około 100 osób rocznie. Chętnych do zdobycia 

wykształcenia nie brakuje, gdyż na 1 miejsce przypada od 4-7 kandydatów. Podkreślił,  

że system szkolenia w Intercity nie jest pochopny. 

Wiesław Pełka - Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
Pan Wiesław Pełka z Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę  

na nieracjonalność cięcia kosztów na kolei. Podkreślił jednocześnie, że bezpieczeństwo 

kosztuje. 
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Ireneusz Wasilewski - Dyrektor Zarządzający PKP Cargo S.A. 
Pan Ireneusz Wasilewski Dyrektor Zarządzający PKP Cargo S.A., nawiązując do 

sprawy kamer zauważył, że istnieje problem techniczny z prawidłowym obrazem w 

momencie przejścia z pory dziennej na nocną. Podkreślił znaczenie poprawy warunków pracy  

na nastawni i wśród maszynistów. 

Józefa Majerczak - Członek Zarządu PKP Polskie Linie  
Kolejowe S.A.  

 

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Józefa Majerczak zauważyła,  

że informacja, iż 80 % urządzeń jest w stanie dostatecznym, nie jest ukrywana. Podkreśliła 

jednak, że obecnie główna uwaga jest skupiona na tym, żeby wykorzystać wszystkie 

pieniądze, które są dedykowane na kolej. Z chwilą, kiedy twardo zostało powiedziane,  

że pieniądze zostają na kolei, podejmowanych jest wiele projektów. Podkreśliła, że istotnym 

jest, by pieniądze dedykowane kierowane były na tory, w infrastrukturę, w urządzenia, które 

będą lepiej działały. Odnosząc się do kwestii restrukturyzacji poinformowała, że podjęto 

poważny wysiłek dotyczący chronometrażu i normowania czasu pracy. 

Rafał Iwański - przedstawiciel Departamentu Transportu 
Kolejowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej 

Rafał Iwański przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odnosząc się do zarzutów opóźnień 

legislacyjnych poinformował, że rozporządzenie dotyczące licencji i świadectw znajduje się 

obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. W trakcie audytu przeprowadzonego przez 

Europejską Agencję Kolejową uwidoczniło się negatywne nastawienie tej instytucji  

do pomysłu wspólnego ustawowego sankcjonowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

Pomimo braku oficjalnej opinii wiadomo już, że Europejska Agencja Kolejowa chce 

wstrzymać prace lub też zalecić inne rozwiązanie. Rozporządzenie dotyczące czasu pracy 

maszynistów jest na etapie założeń, po konsultacjach społecznych. Ponadto Europejska 

Agencja Kolejowa negatywnie zaopiniowała sprawę montażu kamer rejestrujących, jak też 

projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków ruchu i sygnalizacji. 

 

(BW-M) 
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ZESZYTY ZESPOŁÓW SENACKICH 

Do  chwili obecnej zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące 

zorganizowane przez nie konferencje: 

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei 

żelaznych? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. )  

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały z 

konferencji 14 grudnia 2009 r. )  

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia 2009 r. )  

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały z 

konferencji 9 grudnia 2009 r. )  

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji 15 

grudnia 2009 r. )  

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji 14 grudnia 

2009 r. ) 

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r. )  

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na 

przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r. )  

9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na 

przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r.) – wydanie II 

10. Rozwój ratownictwa drogowego” (materiały z konferencji 25 listopada 2010 r.)  

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji 8 lutego 2011 

r.) (wersja na płycie) 

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura - tożsamość - język  (maj 2012 

r.) 

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały 

na konferencję 19 lutego 2013 r.) 

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji 6 listopada 

2012 r.) 

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji 15 

października 2012 r.) 

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych 

(materiały z konferencji 11 grudnia 2012 r.) 

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy 

usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji 20 marca 2013 

r.) (wersja na płycie) 

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji 16 kwietnia 

2013 r.) 

19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

2014 – 2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” z 

dnia 23 października 2013 r.)  

 

 


